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.المعروفالعربيالصيدكلبالسلوقي

الكل!

فمنذ،العالمفيشموةالأكثرالأليفةالحيواناتمنالكلب

الحيواناتأولالكلابأصبحتالأقلعلىعام000221

المستأنسة.

السلالات،الغربيةالبلادفي،الناسمنكثيرويعرف

الألمانيوالراعيالكوليمثل،الكلابمنلهمالمفضلة

مئاتتهجينتمالمقننالتزاوجخلالمنولكن.والبودل

وصفاتهاالخاصةقدراتهامنهاسلالةلكل،السلالات

فمثلا.خاصةبصفاتالسلالاتبعضوتتميز.الجسمية

لهشعرلاالأجردوالمكسيكيأسود،لسانلهتشاوالتشاو

الشارىجسموغطاء.رأسهقمةفىصغيرةرقعةسوى

أنهلدرجةفضفاضافيكونصغارهجلدأما،الملمسخشن

البازنجيأننجدبينما.الكلبلجسمبالنسبةجذاواسعايبدو

.النباحيستيملاالذيالوحيدالكلبهوإفريقياومنشؤه

الكلبه

سلالاتهاوأصغر،الحجمفيكثيراالكلابتختلف

يبلغبينمافقطكجم2حوالييزنالذيالشيواوي،

فهوالسلالاتأطولأما.الكتفعندسما3ارتفاعه

ارتفاعإلىينموأنيم!شالذيالأيرلنديالذئبيالكلب

حوالييزنفهو،الكلابأثقلبرنارداسمانويعد.سم86

كجم.09

حيواناتوهي،الكلبيةالفصيلةإلىالكلبوينتمى

،المروجوذئاب،الذئابأيضاتشمل،للحوماكلة

هذهحيواناتالكلابوتشبه.آوىوبنات،والثعالب

الدنجوعلىويطلق.والسلوكالجسمتركيبفيالفصيلة

فيتعيع!التيالحيواناتوبعضالأ!متراليالمتوحش

أنظر:.البريةالكلابعادةالعالممنأخرىمناطق

.الثدييات



الكلب6

صرةحارد!

كوع

عرفو!

الرقو!ممصل

عرل!

ساعد

ةدساو

الكلبجسم

مستعدةفهيللبشر،مهمةأعمالآالكلاببعضتؤدي

يربيها.لمنومخلصةذكيةلأنهامتنوعةمهاراتلتعلما

منوالمصالحالمنازلتحمياليقظةالحراسةفكلاب

السلالاتوبعضالرعيوحصلابوالكولي.اللصوص

تساعدأخربيةاأجلدانابعضوفى،الماشيةترعىالأخرى

الأخرىوالمنتجاتالخضراواتنقلفيأغلاح!!االكلاب

السوت.إلىصغيرةعرباتفي

البشر،خدمةفيالحادةحواسهاأعلاباتستخدم

الأنفعلىالشرطةتعتمدتقريباالعالمبلادمعظمففي

والأشعخاص،للمجرمينالتوصلفيللكلبالحساس

الراعيكلابأيضاالشرطةضباطويدرب،المفقودين

الممنوعة،العقاقيرتشممعلىأخرىوكلابا،الألمانية

تقودالمرشدةالكلابفإنوكذلك،الخبأةوالمتفجرات

تعملخاصاتدريباالمدربةالأخرىال!صلاب.الم!!وفين

الصم.عندالأذنعمل

علاجفيأحياناالكلال!تستخدمالغربيالمجتمعفي

مجالفيالباحثونأماعاطفئا.المضطردينالأشخاص

سنولا،التجاربفيال!!بآد!ففيستخدمونالطب

أدويةتطويرفيالعلماءالكلابساعدتالطريقةوبهذه

أنهيظنونالناسبعضولكن،جديدةجراحيةوطرقمفيدة

في-الحيواناتسائرمثلالكلاباستخدامالقسوةمن

المعملية.التجارب

الكلبجسم

والخواصوالشكلالحجمحيثمنالكلابتختلف

فإنتباينهامنالرغموعلى،أخرىإلىسلالةمنالجسمية

الجسميةأصفاتابعضفيتشترككلهاال!صلاب

الأسا!مية.

الأساعظام

للكلبالعظميالهيهل

منخارجيغطاء،غطاءانالكلابلمعظماالغطاء.

أقلمنفو!قشمعرمنداخليوغطاء،للحمايةطويلشعر

بينما،والثلجالمومنالكلبيحميالحمايةوشعرطولآ.

الغطاءويسقطدافئا.الكلبالداخليالغطاءيحفظ

أخرىمرةوينمو،الربيعأواخرفيال!سلابلمعظماأ!داخليا

حولخشنةطويلةشواربأيضاوأصلكلاب.الخريففي
جدا.حساسةلمسأعضاءأصشوارباهذهتعم!!أفا.ا

السلالاتبينولونهوطولهالغطاءملمسويختلف

وأ،البودلكلبمثلمتجعذاالشعري!صنفقد.الختلفة

خشنالكوليغطاء.الألمانيالراعيكلبكشعرمستقيما

وبعض،بنعومتهفيمتازالأزرقالكريأما،الملمس

لهاالبكينيوالكلبالأفغانيالصيدكلبمثلالسلالات

قصيرفشعرهاوالوبتالبوكسرأما.حريريطوللشعر

السلالةأفرادبينحتىالغطاءلونيختلفوقدجدا.

الكلابممطلحات

.واحدةأمم!معادةمواسالصعارمرمحموعةالبطن

.عامم!أقلعمرهشلصالجرو

وتعني.أمهب!لىيتغدىمارالأيسعد،يفصمل!صروالرضيعالجرو

الحراء.ولادةأيضاال!طحة

السقية.ال!رربلسلالةسحلالنسبسجل

إلىيشميادولكنهمامحتلفةأسلادم!أبواهكل!نمةسلالة

دفسها.السلاأ!ة

جمئعلىعموماتطل!تول!صهاالحمو،الم!ضم!!الد!صاحط!االكلب

وعمرها.حسحهاعربصرهـالحظرالكلا!

السمو.الكتملةالكلصألتىالكلبة

محتلفتين.سلااض!!إلىأبواهيشميكل!الهجين

يأتمييزعلىالقدرةعدملدرحةمتوعةأسلا!ه!لبالمركبالهجين

منها.سلالة



الصيدكلابم!محتلفةسلالة02منأكتريوجدالميد.كلاب

كلابالبصر.أرالشمبحاسةمشعينةتصطاد،العالمألحاءجميعفي

لتتتبعالأرضعلىوأنونهافتجري.الشمحاسةعلىتعتمدالرائحة

نباحاالرائحةكلابمنالأخرىالأنواعبعضوتنبح.الحيوانرائحة

المحدقةالصيدكلابأماالصيد.أثراقتفائهاأشاءومتواصلاعاليا

الفراشلصيدهحنتفقدالبصرعلىتعتمدوالتيالانسيابيةالطويلة

الصيدكلابمثلالمحدقةالصيدكلابتستخدمواليومأسظر.با

الأحرىالسلالاتوتشمل،الكلابممباقرياضةفيوالوبتالرمادية

والسلوقي.الأفغانيالصيدكلبالمحدقةالكلابم!

الهجرعالسلوقى

أسودلونهيكونالمسترجعاللبرادورغطاءفمثلا،الواحدة

كالشوكولاتة.بنئاأوأصفرأو

إناث.العظميبالهيكلأساسايتحدد.الجسمتركيب

عظمةلهاالكلابوذكور،عظمات031لهاالكلب

نأمنوبالرغم.القضيبفىموجودةزائدةإضافية

العظامشكلفإن،العظامعددفيمتماثلةكلهاالسلالات

فمثلا،أخرىإلىسلالةمنكثيرايختلفوحجمها

قصيرةالباسيتالصيدكلبأرجلعظامأننلاحظ

الصيدكلبأرجلعظامفإنالعكسوعلى،وسميكة

وذالصينيالكلب.عاديغيربشكلطويلةالرمادي

تلكخصوصانوعها،فىفريدةطوليةمفاصللهالعرف

ذاتوكأنهاتظهريجعلهامماالأماميةأقدامهفيالموجودة

زائد.مفصل

إلىبالإضافةقدمكلفيأصابعأربعلهاالكلاب

أمامية.قدمكلعلىبرثناتسمىكالإبهابمزائدةأصبع

خلفية.قدمكلعلىبرثنايضالهاالكلابوبعض

.ال!رضإلىتصللاوالبراثن

والكولي(الروسي)الذئبيالبرزيمثلالكلاببعض

يعطيمماالمعتادمنأكثروضيقةطويلةجمجمةلها

الأخرىالسلالاتبعضأسطوانئا.طويلاوجهاالكلاب

وعريضةجداقصيرةجمجمةلهاوالبكينيالبلدجومنها

الكلب7

السلوقي

لهالكلابومعظم.للداخلمضغوطكأنهالوجهتظهر

النقيضين.هذينبينوسطجمجمةشكل

العليابالأمشانموقعهافيصلةذاتالكلبعضة

باختلافكثيراتختلفوالعضة.الفمإغلاقعندوالسفلى

المتساويةالعفةمثلبمصطلحاتوتوصف،السلالة

الأعلى،الفكأو،الأسفلالفكوعضة،المقصوعضة

القردق.وفم

فقدهافيتبدأاللبنيةالأسنانمن28حواليلهاالجراء

النموالمكتملةالكلابأماالعمر.منشهور5بلوغهاعند

لهاالقصيرةالوجوهذاتوالكلابسئا،42حوالىفلها

الاثنتيأسنانهالكلبيستخدم.الألمشانمنأقلعدد

فالكلب،الطعامالتقاطفيبالأنيابالمسماةالأماميةعشرة

أنيابه.أوالحادةالكبيرةالأربعالنابيةبأسنانهاللحميمزق

الأماميةبالضروسالمسماةخرى19سئا26ادويستخدم

.الطعاموتفتيتطحنفىوالخلفية

مثقبةمستدقةآذانالكلابسلالاتمنللكثير

ويقصر.أسفلإلىمدلاةآذانأخرىولسلالات،ومنتصبة

ذاتالسلالاتبعضآذانالأشخاصمنالكثير)يقطع(

السلالاتهذهومن،منتصبةلجعلهاالمتدليةالاذان

عمرفىالأذنقصيتم.المنمنموالشناوزربنشرالدوبرمان

أستراليامنعتلذا،للألمجداحساسةالجراءفيهتكون



الكلب8

غيرباعتبارهاالقصعمليةالإورصدينافيةوالدولونيوزيلندا

الذيليبترالأخرىالسلالاتوبعضالشريروفي.إنسانية

المبتورللذيلالمطلوبالطولويختلف)يقصر(.أيضا

01يبلغالمبتوركارنالتريرذيلفمثلا.السلالةباختلاف

الراعىلكلبالمبتوروالذيل.الطولفىسمأ5.2إلى

أما،الثالثةالذيليةالعقلةحتىتقصيرهيتمالقديمالإنجليزي

أخمال!ثلاثةإلىفيقصرالإسبانيلالامريكىالكوكرذيل

ولذلكأ!لادةام!قليلةأيامبعدالذيلويبتر.الأصليطوله

.ألاذانقبممنإيلاماأقليكون

دقة12-.07الكلبقل!يدت.الجسموظائف

فيدقة08-07الإنسانقلبيدقبينماالدقيقةفي

الكلبجسمحرارةدرجةوتبلغ.المتوسطفيالدقيقة

حرارةدرجةمنقليلاأعلىوهذه،م.6538الطبيعية

منالعكسعلىولكن.م437والبالغةالعاديةالشخص

يخرجوإنما،بالعرقأجسامهاالكلابتبردلاالإنعسان

تنفصسرعةتتراوح.الراحةعندويلهثلسانهالكلب

يزدادالمجهودوبعدأررقيقة،افيلهثة3أو..بينالكلب

الدقيقة،فىلهثة003إلىتصلبسرعةاللهاث4معد

درجةخفضإلىأطهاثابسببالفممنالماءبخرويؤدي

الأقداموساداتعلىعرقيةغددوللكلابالجسما.حرارة

إلاالكلبجسمحرارةدرجةبخفضتقوملاولكنها

ضئيلة.بصورة

تطورا.أمملباحواسأ!خرهيالشمحاسة.الحواس

مماأكثرالشمبوساطةأساساالأشحياءعلىتتعرففالكلاب

سلاأ،سال!!لا!فمتلا.عدةلطرقالبشرتحدمالعاملةالكلاب

لواجسيةكلا!أنهاكماحراسةكلا!هيوالدرواسبشرالدوبرمان

تحر،السيبيريوالهسكي:السامويد،أ،س!ا،أمالموتوكلاب.ممتارة

أح!!منتربىلانداسيو!اولدوابرلارد،السادوكلا!.الزحافات

مندا!شؤنستقدالكلا!ت!صدأدالمحتملومنالإنقاد،أعمال

أعمالهم.دىالبترلمساعدةعام000/21

بعضتمييزالكلابوتستطعبالنو.عليهاالبشريتعرف

شعرفالتيمنالمراتملايينأضعفتكونالروالإلتى

منمجموعةبشمالكلبيستطيعكماالبشر،عليها

ويحفظ.بعينهشخصلمسهاالتيتلكاستخراجالأشياءا

غدةمنمفرزسائلبوساطةالرطوبةالكلبأنفطرف

تمييزعلىالكلبالرطوبةتلكوتساعد،الأنفداخ!

رطوشهه،علىللمحافظةأنفهأمملصايلحسكما.ا!115
سهـلح.

الريحاتحاهتحددأنيمكنال!طبشواربأنإلىبالإضافة

الرائحة.منهاأتتالتيالجهةتحديدعلىالكلبويساعد

تلكمنكثيرااقوىسمعحاسةأيضاول!صلاب

لاالتىالأصواتسماعتست!يعإذالبشرعندالموجودة

المتداخلة.الاصواتبينتميزأنهاكماسفالبشريدركها

وعلىالبشر.مثلجيداالرؤيةالكلابتستطعولا

الأمر-جيداتمييزا،الحركةتمييزتستطعأنهامنالرغ!

الأشكالترىأنهاإلا-بمهارةالصيدعلىيساعدهاالذي

بعضتمييزالكلابتستطجعولاالبشر.يراهامماأقللدرجة

والأصفرالاخضراللونترىفمثلاأيضأ،الأأ!انا

.واحدةدونيةدرجةكأنهاوالأحمرواضتقالط

الكلابأنواع

كلفيالنفيةال!طلابسلالاتمنالمئاتيوجد

أبواهينتميالذيال!طبتعنيالنقيةوالسلالة.العالمأنحاء

إلىأبواهينتميالذيالكلبأمانفسها.السلالةإلى

)المونجريل(المركبوالهجين.هجينفهومختلفةسلالات

يأتمييزيمكنلابحيثمتنوعةأسلافهكلبالمتأو

مركبهجينوإماهجينإماالكلابومعظممنها.واحد

(.الأصول)متعدد

أنحاءجميعفيالكلابلتربيةمتنوعةنوادوتتعرف

فالمجموعات،للكلابالختلفةالمجموعاتعلىأمحالما

الرياضية،وغيرالصيد،كلابتش!لللكلابالنموذجية

والعاملة.،والمفيدة،واللعبية،والتريرات

الكلبحياة

قبلأسابيع9مدةصغارهاالكلبةتحمل.الحياةتاريخ

علىيحتويبطناالحالاتمعظمفيالأنثىوتلدولادتها.

تغذيفهيلذلك،ثديياتوالكلابجراء،4-6

أسابيع.مشةالعمرمنتبلغحتىبلبنهاصغارها

وتفتح.مسدودةوأذانها،مغلقةوعيونهاالصغارتولد

.الولادةمنيوما51-13حوالىبعدوآذانهاعيونها

حواسعلىكاملااعتماداتعتمدفهيالوقتذأكوحتى

هذهتكون.المحيطةالأشياءعلىالتعرففيواللمسالشم

خلال.بقليلبعدهاأوالولادةعندالتكوينجيدةالحوالر

السيرفيالجراءتبدأحياتها،منالثالثالأممبوع



الأبقارعلىللمحافظهةتاريخياالرعيكلاباستحدمت.الرعيكلاب

الذئا!.!نالمواشيحظائرولحماية،الووبمىومسعهاالرعيأثماءوالغنم

والكتير.السوقإلىوالغنمالألقارتوحيهفيأيضاالرعىكلابوتساعد

تشملالمجموعةهده.المررعةحيواناتمنيعتبرزالماالسلالاتهذهمن

الألمالي.الراعيوكلبالكوليمثلانتشاراالأكثرالأليفةالسلالاتلعض

التكونفيالأ!شانتبدأ.والأصواتالصورإلىوالاستجابة

بعدهلبنيةأمشانجميعالهاوتتكون،أسابيع3إلى2بعد

أسابيع.

ارتباطاتالجرويكونالعمرمنأسابيع01و4وبين

الكلبيصبحأنالغرضكانوإذا،وأندادهأمهمععاطفية

أثناءبالبشراتصاللهيكونأنفيجبجيداأليفاحيوانا

هوجرولاقتناءالمثاليالوقتفإنالسببلذلك.الفترةهذه

أسابيع.1.و8بينيتراوحعمرفي

وسنتين.أشهر8عمربينالنموتامةالكلابتصمبح

نموهاالحجمكبيرةفالكلاب.السلالةحجمعلىاعتمادا

الكلابوتعيش.الحجمالمسغيرةالسلالاتمنبطئاأكثر

عاما.15-21حوألىالمتوسطفي

إصداريستطيعأسابيع4الجروبلوغعند.الاتصال

والدمدمةالنباحمثل،المعروفةللأصواتالكاملالمدى

لهاالأصواتهذهبعض.الضعيفوالعواءوالأنينوالعواء

نأيعنيقدالأن!نفمثلا.الختلفةالمواقففيمختلفةمعان

الكلبيئنأنيمكنأخرىظروفوفي،يتاكمالكلب

معانلهخاصةوالنباحاللهو.فيرغبتهعنليعبرأوليرحب

تقريبا.كلهاالمواقففيالكلبينبحوقدجذا.مختلفة

الويقهيالأخرىوالأصواتوالابنالعواءليس

وأ،للناسورغباتهمشاعرهعنالكلببهيعبرالذيالوحيد

"!لغةأيضاتستخدمالحيواناتفهذه.الأخرىللكلاب

الجسميةالأوضاعمنواسعامدىتشملالتيأجسامها"،

يخبرفمثلا.الختلفةالوجهيةللتعابيرالمصاحبةوالذيلية

رجليهبمدوذلكاللعبفيبرغبتهآخركلباالكلب

يلمصوربماويلهثينحنيوقد،الأمامإلىالأماميتين

الكلب9

كلباالكلبيهددأنيمكنالعكسوعلىالاخر.الكلب

محملقا.أسشانهمظهراذيلهرافعامنتصبايقفبأنآخر

حيثبمللكلبالجسملغةمنمهمجزءالعيوناتصال

وقد.التحدياوللتهديدالمباشرالتحديقالكلبيستخدم

انصياعهعلىكعلامةالبصريالاتصالالكلبين!

منه.مميوةأكثرلكلب

أشباههلمسلوكالكلبسلوكمعظميشبه.السلوك

غريزيالسلوكوهذا.والذئابالبراريكلابمثلالبرية

ذلكمثال.بالتعلممكتسباكونهمنأكثرموروثأنهأي

نأقبلمراتعدةنفسهاحولتدورالكلابمنكثيراأن

البريالكلبأوالذئبمعالحالهوكماأرضاتضطجع

لعملبقدميهالحشائشأوالنباتاتأوراقيسحقالذي

له.فراش

عنالكلبدفاعهوالغريزيللتصرفالمهموالشكل

وكأنهماوحديقتهسيدهمنزلالكلبفيصون،منطقته

غريباشخصايهاجمأويهددأنيمكنالسببولهذا،منطقته

نأويمكن.الحديقةأوالمنزلمنطقةمناقتربإذاآخركلباأو

يهددربماولذلك،لمنطقتهامتداداصاحبهسيارةالكلبيعتبر

.السيارةداخلوجودهأثناءمنهايقتربغريبأي

قدبهالاتصالوطريقةالكلبلسلوكالجيدالفهمإن

منفإنههنا،من.الكلبعضةتجنبعلىالناسيساعد

تهديداذلكيعتبرلأنهغريبكلبفيتحدقأنالخطورة

كلبأمامالجرينتجنبأنينبغىوكذلك،فيهاجمك

ويحتملللمطاردةفعلهرديطلققدالهروبلأن،غريب

يشكيجعلهقدأعلباتجاهل،العكسوعلى.يعضأن

الشخص.فى



كيفيلاحظأنيجبغريبكلبمنالاقترابعند

فيكنتإذاينبحكالودودالكلبفحتى،فعلهرديكون

مسهاقترابكعندشراجعأويتوقفالذيالك!ب.منطقته

المهاجمة.عدملدرجةخافوربماسائدا،مقتحمايعتبرك

ينبحكانولوحتىذيلهمحركايتقدمالذيالكلبأما

حالكلوعلى.يعضولاأليفايكونأنالمحتملفمن

يزمجروهوعالياذيلهرافعاالكلبتصلبإذااحترس

فيك.محدقا

الكلبرعاية

حراريةسعراتيمنحللحلبالمتوازنالغذاء.التغذية

الجسما.أنسجةوتعويضأصلنمو،مغذياتيمنحكما،للطاقة

سعراتتمنحالتجاريةأمملباأغديةمنالجيدةوالأنواع

أج!!منأحطبايحتاجهاالتيبالنعس!ومغذياتحرارية

.جيدةصحة

إلىيحتاجالمنزلداخليعيشالذيالكلب.المأوى

الاوراقأوالقمالقمنبقطعلقمفررللنومنظيم!صندوت

للرياحوحاحزالصيفخلالأظلاتوفيرويجب.الممزقة

استخداميمكنالبرودةالشديدالجووفيالشتاء.خلال

مصبا!دحراربمما.

تمارينإلىكلهاال!سلابتحتاج.واللعبالرياضة

بمقدورهاالتيوالكلابلياقتها،علىل!محافظة،منتظمة

لنفسها،كافيةرياضةعلىتحص!!كبيرةحديقةفيالجري

خارجيةمساحةفىأرالمنازلداخ!!المقيمةالكلابأما

أس!ضير.ابالشىترويضهافيجبصغيرة

تعدأحلبباتهتمالتىالمجتمعاتفى.الطبيةالعناية

يجبجديدجروفكل،للكلبمهمةعمليةالطبيةالرعاية

أيفئاويجبشاملا،فحصالفحصهالبيطريللطبيبأخذه

مثلالشائعةالأمراضضدالحقنمنمجموعةإعطاؤه

اللولبياتوعدوى،الكبديوالالتها!،الكلبعصاب

يجبالنموم!ضملةوالكلاب،الحبيبيوالفيروس،النحيفة

للفحصالأقلعلىعامكلمرةيالبيصإللطبيبأخذها

الحقنفاعليةتكملالتيالضروريةالحقنوتلقيالشام!!،

الأولى.

السعار،الإطلاقعلىخطورةالأمراضاهذهأكثر

أص!صلابفالذلكأصسعار.امرضاستئصالتمكثيرةبلادوفي

6لمدةتبقىأنيجبالبلادتلكإلىالخارجمنالقادمة

بدخوللهاأصسماحاقبلعزل()فترةصحيحجرفيأشهر

البلاد.

لعمليةمستعدةتكونالذكورالكلا!.التناسل

تكونلاالإناثأنح!تفي،وقتكلفيالتناسل

يظهرالذيالجنسيالاشتهاءفترةفيإلالذلكمستعدة

أسالئ.ثلاثةنحوويستمرأضعهرمعتةكلعليها

الكلبتدريب

تضيباالكلابكلتدريبيم!ش.الطاعةتدريبات

طيعتهفالجروعليها.الاعتماد.مم!مطمعةأضصم!
..حم!..-.ء

بمجردالحضورعلىتدريبهويم!ش،القويللقائديستجيب

تلقيعلىكلابهميدرلونأضاساوبعض.ئستدعىأن

هوبماالقيامالكلابتستطيعحتىوطعتها،الأوامر

ذلك.وغيروإيابوذهابحراسةمنمنهامطلوب

فيالكلابعروضيفئمحكمو.الكلابعروص

منها.سلالةكلوخصائصتتوافقحاصةمقاييص!الغرب

الكلبشكلمثل:نقاطعلىالمقاليسهذهوتشتمل

مقياسلصفكما،غطائهوحالةولونه،جسمهحجمو

المحكمونويختار.الحركةوطريقةالمثاليالمظهرأصسلاأسةا

أحسنيختارونثم،سلاأسةكلمنحط!أحسنأزلآ

هذهومنالكلابمنالسئالرئيسيةالمجموعاتصت!سلب

.العرضفيكلبأحسنالمحكمونيحددأغائزةاأس!سلابا

كلابعندالصيدقدرةتختبر.الحقليةالمسمابقات

حعسبالصميدكلابالمحكمونويقيموالصميد.الرياضة

أوامروطاعتهاالصيدشموعلىالتحملعلىقدرتها

يقيمالذراكةللكلابالحقليةالسباقاتوفيضستخدميها.

علىالعثورفيسرعتهاأساسعلىالكلابالمح!صمون

دونأعادتهاقدكانتإذاوماالصياد،أصابهاالتيالطيور

مهارتهاتختبرالصيدلكلابالحقليةواحسمابقاتإتلافها.

الصيد.أثراقتفاءفى!سذلك

تاريخيةنبذة

الحشؤنس،حيوانأولأصكلباإنالعلماءبعضيقول

منأكثرمنذبدأوال!صلابالبشربينالأوفيوالارتباط

بدائيينالبشركانأصقتاذلكفي.عام000.21

منالكثيرويعتقد.النباتاتوجمعالصيدعلىيعتمدون

إلىالكلابأود!جذبتالملقاةالفضلاتأنالخبراء

نأالكلابوجدتفقد.والجامعينالصيادينمخيمات

للأكلالقابلةالفضلاتبهذهالتغذيعليهاأصسهلامن

فيمعتمدةتدريجياأصبحتثملنفسها،الصيدمنبدلآ

،الكلاباستئناسبالتاليالبشروبدأالبشر،علىطعامها

بأكلهانظيفةالخياممواقععلىال!!لا!حافظهتشقد

الخط!رةوالحيواناتأخرباءااقترابمنوحذرت،للفضلات

تؤديالكلابلأندعمااكتسبتالنظريةهذه.بالنباح

تستخدمالتيالحاليةللمجتمعاتنفسهاالوظائفهذه

البدائية.المجتمعاتمعالحالكانكماالصيد

منتهجينهافيالناسبعضبدأالكلابامحتئناسبعد

وبعض،خاصةجعسميةصفاتعلىالحصولأجل

وبهذهالصيد،أوالحراسةعلىالقدرةمثلالمتميزةالقدرات
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تكونتوأخيرأ،ألمحليةالأصنافتطورتالطريقة

منالعديدأنالواقع.الكلابمنالخاصةالسلالات

منذالأقلعلىالأوسطالشرقفيأولأتكونتالسلالات

كانتالسلالاتهذهوإحدى،مضتعام0004

الحالية.السلالاتكلبينمنالأقدمكانوربما،السلوقي

كلابهمالأوسطالشرقمنوالمكتشفونالتجاراصطحب

تقديمفيبذلكفساعدوا،قيمةتجاريةسلعةبوصفهامعهم

العالم.منأخرىأجزاءإلىالمستأنسةالكلاب

منالخاصةسلالاتهاالقديمةالحضارأتمنالكثيرطور

كبيرةصيدكلابربواالقدامىفاليونانيون.الكلاب

بالكلاباحتفظواوالرومان)الماستيف(،الدرواستسمى

ورعيللصيدأستخدموهاكما،مدللةحيواناتباعتبارها

وكلابالحراسةكلابهجنواالقدامىوالصينيون.الغنم

قروناالخاصةسلالاتهمطورواالأمريكيونوالهنودالصيد،

العالمإلىكلابهمالأوروبيونيصحبأنقبلعدة

الجديد.

القرنإلىالخامسالقرن)منالوسطىالقرونوخلال

أوروباكلفيالبشراستخدم(،الميلاديعشرالسادس

كتبعشرالسادسالقرنففيالصيد،فيالقنصكلاب

الإنجليزيةللكلابوصفاكايوسجونيدعىإنجليزيعالم

القنصكلابتشملسلالةعشرةبمستقائمةوضعوقد

والترير.الغنموكلابوالدرواس

بحلولأوروبافيتقريباالحاليةاسحلالاتكلاستقرت

التربيةناديأنشئم1884عاموفيعشر،التاسعالقرن

أكثرحالياويوجد،الأخرىالتربيةنواديوتبعته،ال!مريكي

العالم.أنحاءكلفيللتربيةناديا06من

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أخرىكلاب

المرشدال!طبالدئبيالكل!الترير

الرعيكلبالثعالبكلب

الكلابفصيلة

القيوطكلب،المتوحشالدنجووىآبنا

ئبلذالثعلبا

صلةذاتأخرىمقالات

الكلا!س!طالأليفالحيوانالامشيلاد

داء،الكلبالكلابسباقالكل!لارفوفيروس

الموفوعصرعنا

الكلبجسم-أ

ارروظائصجالغطاء-ا

ارواس-دالجسمتركيب-ب

الكلابأنواع-2

الكلبحياة-3

السلوك-جالحياةتاريخ-أ

لاتصالاب

الكلبرعاية-4

الطهبيةالعنايةدالتغذية

التناسلهـ-المأوىب

واللعبالرياضة-ج

الكلبتدريب-5

الطاعةتدريبات

الكلابعروض-ب

الحقليةالمسابقات-ج

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

الكلب؟فيقوةالأكثرالحاسةما

؟الكلابتعيشالمتوسطفيعاماكم-2

الكلب؟يلهثلماذا-3

؟النباحيمكفلاالديالوحيدالكل!ما-4

غريب؟كلبفىإنسادأييحدقأنيح!لالماذا-5

والبشر؟الكلاببينالأولىالارتباطاتبدأتمتى-6

التىالسلالاتوما؟الحقليةالمحاولاتتحتبرهاأضىاالقدراتما-7

؟المحاولاتهذهفيتحتشرك

اليمانية.الشعرىانظر:الأكير.الكلب

أقرب،الأسكتدنديةالسلالاتمنكدبالأيائلعلب

عليهأطلق.الأيرلنديالذئبىالكلبسلالةإلىيكونما

صيدعلىيدربوهوالأيائل.صيدفيلمهارتهالاسمهذا

يومنافيولكنالإبصار،قوةعلىاعتماداالبريةالحيوانات

ارتفاعهوشراوحالصيد.فيالكلبهذايستخدمقلماهذا

مابينوزنهويتراوحتقريبا،سم08و07مابينالكتفينعند

مابين8طولهيتراوحخشنسلكيشعرله.كجم5و.35

وذالصفرةإلىضاربأسمرأوفرماديلونهأما.سمأ.و

رشيقلكنهضخم،الأيائلكلب.داكنةخطوطأوبقع

أليفا.حيوانايكونأنيمكن،الحركة

فيجحورفييعيشقارضحيواناليراريكلب

إلىوينتمي،الشماليةأمريكاغربيالواقعةالعشبيةالمناطق

صوتهلتشابهالاسممبهذاسميوقد،السنجابفصيلة

تحذيريا.نداءيطلقعندما،الكلبعوأءبصوت

،حادةومخالب،قصيرةبقوائمالبراريكلبيتميز

المكتملةالبراريكلابيكسو.ومنبسطقصيرذيلوله

ءسم.و03بينطولهاويتراوح.فاغبنيبلونفروةالنمو

جمو005بينماالواحديزن.الذيلذلكويشمل

كلاب:البراريكلابمننوعانيوجدواحد.كيلوجرام
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تبقىالبراريكلاب

تترصدوهىيقظة

،الصورةفيأعداءها.

البراريكلا!تجتمع

عندالديلالسوداء

ححورها.أحدمدخل

يدالبراريكلا!تعيش

ضحمةمحموعات

وأالمستعمراتتسمى

.الحلدات

الذيل.البيفاءالبراريوكلاب،الذيلالسوداءالبراري

شيوغا،أكثرهماالذيلالسوداءالبراريكلابأنإلا

السهولحزامفيوتعيشأسود،ذيلهاطرفلونويكون

أما.الم!صسيكشماليإلىكنداجنوبيمنالممتدةالكبرى

وأأبيضذيلهاطرففلون،الذيلالبيضاءالبراريكلاب

علىارتفاعهايزيدالتيالمناطقفيوتعيشرمادي

جنوبيمنالممتدةالمنطقةفيالبحرسطحفوقم.0002

الولاياتفيونيومكعسيكوأريزوناشماليوحتىمونتانا

الأمريكية.المتحدة

تحرجلاجحور،فىائبراريح!لابتعيش.العادات

النباتاترتقتاتغدائها،لتناوا!النهارخلالإلامنها

بعضوفي،الأعشابخصوصارئيسيةبصورةالخضراء

.ال!خرىوالحشراتالجنادبتتناول،اللأحيان

تعيشإذ،اجتماعيةحيواناتالبراريكلابتعد

وأالمستعمراتتسمىمناطقفىمنهاكبيرةمجموعات

كلتضم.حيوان005منأكثرتض!اقدالتيالبلدات

الذيل،السوداءالبراريحلابمستعمراتمنمستعمرة

المجموعةوتتألف!.بالمجموعاتتعرفأسريةمجموعات

أرلغإلىوثلاثواحد،النمومكتملذكرمنالنموذجية

جراء.وعدةالنمو،مكتملةإناث

إقليما.تدعىمحددةمنطقةضمنالمجموعةتبقى

يباجحر،001و05بينماالإقليمفييوجدوقد

الجحورمعظمافىيكونأمتار.خمسةبعضهاعمق

الأعداء.منالهربفيوالمساعدة،للتهويةمدخلان

الغريرالبراريكلابتفترسالتىالحيواناتتشمل

مقرضوابنالحروالصقروالعقابوالقيوطالبريوالقط

بالخطرلعضابعضهاالبراريكلابوتنذروالصقر،

سقسقةصوتأوعاليةعواءأصواتإطلاقبوساطة

مرتفع.

وأفبرايرفيالذيلاسحوداءاكبراريكلابتتزاوج

ثمومنيوما،34تقاربلمدةصغارهاالأنثىتحمل.مارس

جحورهامنالجراءتخرجحراء.ومشةواحدجروبينماتلد

بعدالمجموعةالذكوروتغادرولادتها،منأسابيع6أو5بعد

ذكركلويحاولالعمر،منشهرا41إلى21بلوغها

تبقىمسن.كلبمنبانتزاعهامجموعةعلىالامشيلاء

ماويموتحياتها،مدىالأصليةالمجموعةفيالإناثمعض!أ

عافابلوغهاقبلالأسودالذيلذواتنصفم!يقرب

مدةالأولىالسنةتتجاوزالتىالذكورتعيم!وقداحدا.و

سئسنوات.الإناثتعيعقح!تفى،سنواتخممر

أصحابمنالكثيريكره.والإنسانالبراريكلاب

تدوسأنيخشونلأنهمالبراريكلابأحجيرةاالمزار

نأإلا.بالأذىقوائمهاوتصابجحورهاعلىمواشيهم

يعتقد،ذلكعنفضلاالجحور.تطأمانادراوالأبقارالخيول

الأعشابتتناولالبراريكلابأنالمزارعأصحاب

نأغيرمواشيهما.تتناولهاقدالتىالأخرىوالنباتات

المناطقإلاتقطنلاالبراريكلابأنإلىتشيرالدراسات

مزيدإجراءإلىحاجةوثمةكاملا.رعياالمواشيرعتهاالتي

والمواشي.البراريكلاببينالعلاقةلتفهمالبحوتمن

بمالأرضسنجابالحفاربمالسنجاب:أيضاانو

.الحيوان،السنجاب،القارض

منمجموعةتقوم.الحجممتوسطكلبالنعالبكلب

أثرتتبعبوساطةالثعالبباصطيادالثعالبصيدكلاب

كلابمنمتميزاننوعانهناك.الأرضعلىرائحتها

.والإنجليزيالأمري!يوهما،الثعالبصيد

الخلاياعدىيقضيمعدمرضال!صدبداءداء.،الكلب

نأيمكن.الوفاةيسببماوغالبا،الدماغمنلجزح!العصبية
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الدمذاتالحيواناتوكلالبشرالمرضعدوىتصيب

الحار.

ينتابهاماغالباالمرضهذايصيبهاالتيالحيوانات

منلأنطريقها،فيحيوانأوشيءأيوتهاجم،الهياج

هذافإنلذاالماءبمابتلاععنالعجزالكلبداءأعراض

وأهيدروفوبيااسمالأحيانبعضفيعليهيطلقالمرض

الماء.رهاب

باسميعرففيروسالكلبداءيسبب.أسبابه

هذاالحيواناتمعظمتحملأنويمكنرابدوفيروس

المرصحاملخلايافىعادةيعيع!الذي،الفيروس

الغددفيالكلبداءفيروسنقلويمكن،وغددهالعصبية

كلباالمرضحاملالكلبعضإذا.طويللوقتاللعابية

الفيروسحامللعاببعضدخلماإذاأوإنسانا،أوآخر

الكلب.بداءتصابأنيمكنالضحيةفإنمفتوحاجرحا

مصادرمنالمتوحشةوالحيواناتوالقططالكلابوتعد

الكلبفيروسأنإلىالأبحاثتشير.الشائعةالعدوى

الأغشيةمثلالخاطية،الأغشيةيدخلأنكذلكيمكن

الثد!اتمنوغيرهمللبشرويمكن،والعينينللأنفالمبطنة

الهواءاستنشاقبعدالكلببداءللإصابةشعرضواأن

منكبيرةأعدادإليهاتأويالتيالكهوففيالموجود

.الفيروسحاملةالخفافيعق

ينتقلفإنه،الجسمالكلبداءفيروسيدخلعندما

إلىومنه،الشوكيالنخاعإلىالأعصابامتدادعلى

بصفة،المرضأعراضوتظهر.التهاباتمحدثاالدماغ

منأشمهروسبعةأيامعشرةبينتتراوحفترةبعد،عامة

.للفيروسالتعرض

أدمالأودىالأعراضبينمنالبشر.لدىالأعراض

ويشكو،بالعدوىالإصابةمو!فىخدرأوحرقانأو

وتجعل،البالغبالقلقويحس،صداعنوباتمنالمصاب

ويصبح،حلقهبامتلاءيشعرالمصابالعضليةالانقباضات

بعدويمكن،بتقلصاتالمريضيصابوقدصعبا،البلع

نأويمكنبالهدوء،تتميزفترةتطرأأنيومينأويوم

،المطافنهايةفىوالموت،الوعيفقدانإلىتفضي

يومبينتتراوحمدة،عامةبصفة،المرضأعراضوتدوم

يوما.عشرواثنى

لدىالكلبداءتطوريتبع.الحيواناتلدىالأعراض

فترةوخلالالبشر،لدىالذينفسهالنمطالحيوانات

،يعويأو،وينبح،هائلةمسافاتالحيوانيقطعقدالهياج

عدوأنيا،يصبحماوغالبا،التقريبوجهعلى،توقفدونما

فيشللإلىالمرضيتحولثمسبب،دونماويهاجم

.الحيوانويموت،عامشلليعقبه،والحلقالفكعضلات

عليهاتظهرلاالكلببداءالمصابةالحيواناتبعض

الحيواناتوتواصل،وحدهالشللوإنما،قطالهياجعلامات

ونشرهالمرضهذافيروسحملالكلبداءمنشفيتالتي

طويلة.لمدة

شخصمعالجةعندالأولىالخطوةفى-ينبغى.العلاج

ويتعين.والصابونبالماءالجرحغسل-حيوانأيعقره

مؤشراتظهورومراقبةمامكانفيمنفرداالحيواناحتجاز

بحثامخه،نسيجوفحص،قتلهأو،عليهالكلبداءمرض

هذينمنأيأشارماوإذا.الكلبداءفيروسعن

يبدأأنالطبيبعلىفإن،الكلبداءوجودإلىالإجراءين

علىالعثوربالوسعيكنلموإذا.الحالفيالوقائيالعلاج

الوقائيالعلاجإلىأيضايعمدقدالطبيبفإن،الحيوان

القياسيالوقائيالعلاجيشملماغالبا.احترازيكإجراء

تعقبهاالكلبداءلمرضالمضادالجلوبيولينمنحقنة

الكلابكلوتحصين.الكلبداءلقاحمنحقناتخمس

الحدوسائلمنمهمةوسيلةهوالكلبداءبلقاحوالقطط

.المرضهذامن

لويس.ستير،با:نظرأ

البحثعدىتدريبهشمدلصيدكدبالدراكالكلب

مغطىوهو.عليهالنارإطلاقبعد،وإحضارهالصيدعن

لحمايتهالأسفلمنواقوغطاءالخارجمنلحمايتهبشعر

والبرد.الماءمن

قوية،شمحاسةولهالسباحةيجيدالدرأكالكلب

بينالنوعهذاالكلابمربويصنف.بسهولةتدريبهويمكن

منمعروفةفصائلخمسهنالك.الرياضيةالصيدكلاب

الناعمالشعرذووالأجعدالشعرذو:النوعهذا

.بايتشيسابيكولبرادوروالذهبيو

تتكونالكلابمنعائدةعدىيطدقاسمالدئييالكلب

الكلب:وهىالصيد،كلابمنسلالاتثلاثمن

الروسىالذئبيالكلبأووالبرزيالأيرلنديالذئبي

أكبرالأيرلنديالكلبويعد.الأسكتلنديالأيائلوكلب

ليسأنهمنالرغمعلىوذلك،قاطبةالكلابهذهأنوأع

فرولهوالبرزيالسلوقيالكلبالبرزييشبهوزنا.أثقلها

هذهتربيةعلىروسياقياصرةأشرفوقدوغزير،طويل

.الذئابوقتلمطاردةفيلاستخدامهاالسلالة

فصيلةمنفينحدرالأسكتلنديالأيائلكلبأما

سلالاتمنوغيرهاالغزلانصيدكلابمنأخرى

الوعولمطاردةفيتستخدمكانتالتيالضخمةالكلاب

أصغرلكنهوشسرس،الحجمضخمكلبوهو.والغزلان

.الأيرلنديالذئبيالكلبمنحجما
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الكدبالبرزي؟انظر:.الروسيالدئبيالكلب

الذئبي.

الكلبغالباويسمىئيالأولالراعكيب

الشرطةكلبيسمىالأقطاربعضوفيالألزاسي،

طولهيبا.العميانلإرشادأيضاويستخدم،الألممافى

الذئبويشبه،كجم04و35بينوزنهويتراوحسم06

منتصبتانأذنانوله،واللونالمشيوطريقةالشكلفي

ابيض.أووأسمرأسوديكونقدلونه.ورفيعطويلوخطما

المواشي.لرعيكلبابوصفهألمانيافىأولاتربيتهتمت

أمخنم.اويخرسيرعىأص!!بامننوعالرعيعلب

القطععنأيضئايدافعكما.للقعئ!الشاردةالأغنامويعيد

الرعيكلاب.الأخرىوالحيواناتالذئاباعتداءاتضد

وذكية.مخلصة

الرعي.كلابمنأصنافبتسعةكينيلنواديتعترف

البريار،2-،البلجيكيالرعيكلبأهيوهذه

البيرنيز5-،الألمانىالراعيكلب-4،الكولي3

الرعيكلب7-الكوموندور،6-)البرانس(،الكبير

شتلاند.الرعيكلب!،البولى8-،القديمالإنجليزي

مث!!الرعيكلابمنأخرىأنواعالدولمنالعديدولدى

الإيطالية.ماريمانو

منأنواعالأربعةأحاماالاسمالبلجيكىالرعيكلب

وتيرفيرين.ومالينويسوليكينويسجرونينديل:الكلاب

أساساتربىالشك!!،متناسقة،الحجممتوسطةكلابوهى

الحراسسةفىالآناستخدامهايشيعولكن،الأغناملحماية

مربيبوساطةمنهاالختلفةالأنواعتهجينتم.العامة

ويبا.ام198عامبلجيكافيروننيكولاسال!!لاب

ويزن،الأكتافعندسم65-55بينماالك!بارتفاع

كجم.82حوالي

كلبباسبمالمتحدةالولاياتفيالجرونينديلويعرف

اسود،ولونهغزير،طويلشعروله،البلجيكىالرعي

لونفىنينديلالجررعنالتيرفيرينيختلف.ناعموملمسه

وأفاتحابنياأوأحمريكونأنيمكنحيثفقطشعره

الممالينويسأماأسود.ووجهسوداءمطلالرمادئ!

يشبهفهوالميلانيزيالرعيكلبباسمأيضاوالمعروف

منالوحيدهوالنوعهذا.الصغيرةالألمانيةالرعيكلاب

لونهويكونالقصير،الشعرذاتالبلجيكيةالرعيكلاب

ووجهسوداءظلالمعوالبنيالرماديمنخليطاعادة

.سودأ

شعرهويكونالخشنالشعرذوالنوعهوالليكينويس

منخليطولونهمجعد،غيرولكنهالسلكويشبهجافا

ناعمأسودشعرلهالجرويديل

طويلشعرلهالبلجيكىالتيرفيرين

الشعرأسودوجهلهالبلجيكيالماليوي!
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خاصةسوداءظلالمعالحمرةإلىالمائلالرماديالبني

خارجالأنوأعأندرهوالنوعوهذا،والذيلالوجهعلى

بلجيكا.

.الكلابمنمعينةمجموعةعدىيطدقاسمالصيدكلب

فريستهرائحةشعقبنوع:نوعينإلىالصيدكلابوتنقسم

النوعويشمل.إبصارهقوةباستخدامفريستهيطاردوآخر

والبيجلالثعالبكلبمنهاالصيدكلابمنالعديدالأول

كلاباالثانيالنوعيشملبينماوالدشهند،والباممتوالدموم

الأيائلوكلبوالبرزيوالأفغانيالهجرعالسلوقيمثل

عادةالصيدولكلب.الأيرلنديالذئبىوالكلبوالسلوقي

ويحبيقظوهو.طويلوذيلقويةوسيقانطويلتانأذنان

وكلاب.التحملعلىعاليةقدرةوذوالأسوارخارجالعيعق

المعروفة.الكلبأنواعأقدممنالصيد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السلوقىالصيدكل!،الأفعاني

الهجرعالسلوقيالكلب،البازنجي

الإنجليزيالثعالبصائدليجل

الثعالبكل!كلبشهند،الد

العرعوفطالكل!الدموم

الكلبالهرار،الصيدكلب،الروديسي

إحضارعدىيدربكدبالأجعدالصيدكلب

لإحضار،الأولالمقامفييستخدمإصابتها.بعدالطريدة

ونيوزيلندا.أستراليافيخاصةبصفةشائعوهوالماء.صيد

كتلولهاللونكبديأوأسودمميز،فرومنمستمداسمه

يسبح.حينماالبردتقيهالتيالكثيفةالتجعيداتمن

طويلة،لفترةالباردالماءفييسبحأنالكلبهذايستطيع

مابينوزنهويتراوح،سم65الكتفبمحاذاةارتفاعهويبلغ

تجعيداتلى!أص!!ومناسحهالستمدالأجعدالصيدكلب

والمراقبة.الحراسةيحيدوهو.كثيفة

يجيدأنهكما،التدريبسهلكلبوهوكجم35و03

والمراقبة.الحراسة

)صورة(.الكلبانظر:.العاملالكلب

،ا!كلابسلالاتأ!رمأ!افعكوليالكلب

الظباء،لصيديستخدمكانحيث،القديمةمصروموطنه

علىالكلابتلكأشباهوجدتوقد،الأخرىوالطرائد

إلىتاريخهيرجعالذيالثانيأنتيفاالفرعونمقبرةجدران

الميلاد،قبلعشرالسادلرالقرنوفي..مق0023عام

حيث،مالطةجزيرةإلىفرعونئاكلباالفينيقيونأحضر

الحديثة.العصورحتىاستوطنها

بينماطولهايبلغملعساء،كلابالفرعونيةالكلاب

23و15بينماوتزن،الكتفارتفاععندسم07و53

ضاربأسمر،اللامعالمنبسطالقصير،فروها.كجم

أصابعأطرافالفرعونيةللكلاب.قانأحمرأو،للصفرة

،النجوممثلأبيضرسمصدرهاوعلىالقدمفيبيضاء

منوكثيرأيضا،أبيض،بالسوطالشبيهذيلهاوطرف

الوجه.منتصفأعلىأبيضخطلهاالفرعونيةالكلاب

نأأي،تنفعلعندماالفرعونيةالكلابلونيحمر

إلىالعادياللونمنتتغيرالمنتصبتين،وأذنيهاأنفها،

الكهرمانلونفىالفرعونيةالكلابوعينا.الدأكنالوردي

باستخدام،الفرعونيةالكلاباشضت.العاديغير

العدو.سريع،أملسكلبالفرعونيالكلب

سرعةفىوتتحركالصيد،فيوالشمالبصرحاستي

قوية.عضتهاأنكما،ورشاقة

الطين.سمندلانظر:الماء.كلب

العميانلمصا!!ايدربكدبالمرشدالطب

التيالكلابتعرف.المهمةالأصوأتإلىالصمتنبيهأو
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كما،المبصرةالعينأوالإرشادبكلابالعميانترشد

كلابأوالسمعبكلابالصمتنبهالتيالكلابتعرف

تختارالتيالكلابفيشوافرأنيجب.السامعةالأذن

واللياقةوالذكاء،،التصرفحسنأسغرضين،الكلا

لمسؤوأجة.وا،نيةالجسما

الألمانية،االراممماكلاب،المرشدةالكلابأجودمن

كلاباما.الذهبيةالصيدوح!لابلبرادورصيدوكلاب

منوتختارمختلطةسلالاتذاتتكونمافعادة،السمع

.الحيواناتمزار!افيالموجودةالكلاب

بلادفيالمرشمدةالكلابيستخدمونالذينويتمتع

يمكنهماثمومنالعامةالأماكنارتيادبحق،كثيرةغربية

غيرمني!ضنالتيالأماكناإلىكلابهماصطحاب

بينومن.العاديةالكلاباصطحابفيهاالمسموح

والمتاجر،المطاعما،بارتيادهايعسملهمالتيالأماكن

معرفةويمكن.العامةالمواصلاتوسائلوكل،والفنادق

علىبمقبضالمتص!!الخاصطوقهطريوتعنالمرشدالكلب

أصسمعاكلابمعرفةيم!شكما5.الإنجليزيالحرفشكل

والمقود.الزاهيةأيةتقاإاأوالصهسفراءالياقةطرلقعن

لهذاتعدالتيالحلابمعظمتعيعشالإرشاد.كلاب

تدربحيث،ألممرةمععمرهامنالأولىاسشةالغرض

كطريقة،الضروريةالخبراتوتكتسبالأوامر،تنفيذعلى

ئشيعلىاح*!اهدهتدري!وشمالأعمى،اصاحمهيتهودالإرشادكلب

المزدحمة.المرورحركةمما!الحطرةالمواقفتحاشيوكذلك،يعوقماكل

النقلووسائلالعرباتفيوالسفرأصحابها،معأضعاملا

الكلبيكملوعندما.أحامةاالأماكنوارتياد،الأخرى

إلىثلاثةبنماتمتدقدتدريبفترةيبدأتقريباالأولعامه

والمقودالجلديالطوقعلىيتعودحيثأشهر،خمسة

صاحبهبإرشادقيامهأثناءعنقهيطوقسوفأسذياالخشر

فيالشارعوعبورالمرور،حركةمراقبةتحعلمكما.عمىالأ

"إلىمثلالعباراتفهمعلىالكلبيتعودكدأسك.أمان

علىيتعودكما."!جلس"او"!يمينلم!ور"!!!يساولم!مامالأا

الأخطار.إلىبصاحبهتؤديقدالتيالأوامرإطاعةعدم

عبوريرفضلمموفالإرشادكلبفإن،المثالسبيلوعلى

المرور.حركةتوقفتإذاإلاالشارع

أربعةيستمربرنامجالتدريببرنامجمنجزءواه!ا

معا.يعملانكيفوصاحبهالكلبمنكلفيهيتعلماأساليع

كلابيستخدمونممنال!ضيرفإن،أخرىجهةمن

يجدونمننسبةوتبلغمعها،التواؤميستطيعوال!االإرشاد

فقط.%01حواشالإرشادكلا!فيشائدة

أثناءألمانيافيالإرشادأ!!لاباالمنفمأالتدري!بدألقد

فيثمأم(.189-191)4اللأولىالعالميةالحرب

فيتأسعستالعشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

،الكلابلتدريبمدارسالأخرىالغربيةالبلادمنالعديد

الخيرية.المنظماتعليهاوتنفقمنتظمةمدارسبعضها

الذيوال!طب.العامةالأصواتإلىصاحبهلتبيهيقومالسمعكلب

الطهبح.مؤقتلصوتالاستحابةعلىتدريبمايتماالصورةفىيظهر



71الكلدير

عمرفيتدريباتهاالسمعكلابتبدأ.السمعكلاب

وهيالطاعةجانبإلىشمهرا.عشروستةأشهرثمانيةبين

العامةالأصواتإلىأصحابهاتنبهكيفتتعلم،مبدئيأمر

وتلك،والهواتف،الأبوابوأجراس،المنبهةكالساعات

يتم.الحرائقوإنذاراتالأطفالكبكاءبالأخطارتنذرالتي

نهايةوفىأشهر،أربعةإلىثلاثةلمدةالكلابهذهتدريب

يعتنيكيفالجديدمالكهالكلبمدربيعلمالبرنامج

تدريبه.علىويحافظبالكلب

المسطح.المركبانظر:.الكلبوت

الكدبي.جزيابنانظر:.جريابن،الكلبي

الكدبى.دحيةابنانظر:.دحيةابنالكلبى،

الكلبى.ثورأبوأنظر:.تورأبو،الكلبي

الكدبي.هشامانظر:.هشام،الكلبي

العوبيةالبلادفىالبريالنباتان!:.الكلتروب

.()الكلتروب

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الكلتروبس.

.)الكلتروبس(

المرتفعةالمناطقفىدلرجالتقديديةملابسالكلتية

منبكسرات،الركبةإلىتصلتنورةوهيبأسكتلندا.

.الأمامدونفقطالخلف

الطرطان،منتصنعالأسكتلنديةالكلتيةأنواعومعظم

متقاطعةالألوانمختلفةبخطوطمعلمصوفيقماشوهو

لجماعةالمميزالتصميموهو،قائمةزواياعلى

فذوالأيرلنديةللكلتيةالتقليديالقماشأما.الأسكتلنديين

تستخدمالبلادبعضولكن،مخططزعفرانيلون

أنواعمعظموتصنع.البوقنفخلفرقرسميازياالطرطان

المزخرفالبوشويرتدى.مغزولصوفيقماش!منالكلتية

وعادة.الأسكتلنديةالجرذانويسمى،الكلتيةمقدمةفى

شيء.أيالكلتيةتحتلايلبس

باسممعروفةاليومأسكتلندافيتلبسالتيوالكلتية

الأراضىسكانبارتدائهابدأمنأولوكان.الفيلدبيج

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالعشرينياتفيالمرتفعة

.الطرطان،أسكتلندا:أيضاانظر

مقاطعةفيمدينةوأكبركندافيالنفطمركزكلجاري

روكيجباللسلسلةالشرقيةالسفوحتمكللىألبرتا،

نأمعأوروبيأصلمنكلجاريأهالى.ومعظمالكندية

المدينة.سكانمن%أنحويمثلونالهنود

منتجاتتصنعمصنعأ49.يزيدعلىماكلجاريوفي

تصدر.والكبريتواللدأئن،والأسمدة،الكيميائياتمثل

ونحوللتلفازمحطاتثلاثوبهايوميتينصحيفتينالمدينة

إذاعية.محطة51

فيحالئاتقع،القديمةبابلبلادمناطقمنمنطقة!كلدافيا

حضارةتطويرمنالكلدانيونتمكن.العراقشرقجنوب

البلاد.تلكفيعظيمة

منعددايتكلمونوكانوا،ساميونوالكلدانيون

بلادإلىالكلدانيونهاجروقد.الاراميةمنالقريبةاللغات

الميلادقبلعشرالثانىالقرنأوائلبينفيماالغربفيبابل

فىبابلبلادالكلدانيونالملوكحكم.م.ق87وه

كانالميلاد.قبلالسالغالقرنخلال،مختلفةأحقاب

عاميبينعرشهتبوآالذيالثانيبالادانميروداخأهمهم

الاشورية.الإمبراطوريةضدوتمرد.م.ق17.و172

واسمه-كلدانياحكامأحدنصب.مق626عامفي

..مق612عاموفي.بابلبلادعلىملكانبوبولصر-

وسيثياوميديا،بابلبلادمنمتحالفةجيوشهزمت

الإمبراطوريةبعدهانبوبولصروألمس!آشور،بلادالقريبتين

بالإمبراطوريةالإمبراطوريةهذهوسميت.الجديدةالبابلية

بسطتكلدانيا.يحكمكاننبوبولصمرلأن،الكلدانية

كبيرجزءفيلتتحكمسلطانهاالجديدةالبابليةالإمبراطورية

فيوقوتهاغناهاذروةووصلت،الحاليالأوسطالشرقمن

506منالبلادحكمالذي،الثانينصرنبوخذحكمظل

.م.ق953عامفيباب!ط.مدينةبناءوأعاد..مق562إلى

البابليين.بلادعلىالفرسمميطر

القرنبينماالفترةفيالبابليةالإنجازاتمعظمتعزى

وبخاصة،الكلدانيينإلىالميلادقبلالخامسوالقرنالسابع

فقد.التنجيموعلمالفلكعلممجالفيالكبيرةجهودهم

التنبؤمنتمكنواكما،فلكيةرصدسجلاتللبابليينكان

قياساستطاعواكذلكالقمر.وخسوفالشمسبكسوف

فىشهرةالفلكيونمنجموهمواكتعسب،السنةطول

وبعد.المستقبللاستطلاع،والكواكبالنجومدراسة

وبابليكلدانيمصطلحاأصبحالميلادقبلالسادسالقرن

نفسه.الشيءيعنيان

نصر.نبوخذأيضا:انظر

القطقاطباسممعروفطائرالأمريكيالزقزاقأوالكلدير

أمريكا.وجنوبيكنداجنوبيبينيوجدالشواطئطيورمن

يصلدير.-كلكلمةيرددكانلوكمايبدووصياحه
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الحونجية.رأجةاخحمااطمري!طالسواطئطيورم!طائرالكلدير

أ!لوناإلىيمي!!بنيظهروأ،سما،25إلىالطائرهذاطول

هذهتبني.أسودانخطانعليهيظهرأبيضوصدرالرمادي

.الحقولفيمنخفضةضحلةأماكنفىأعشاشهاالطيور

الأسعودباللونمنقطةبيضاتأربععادةالأنثىوتضع

منأوالع!قمنمفترسحيواناقترابوعندوالأصفر.

بالتظاهرالمعتديانتباهيصرفأنالطائريحاولالصغار،

طيوروتأكل.جناحيهأحدإسقاططريقعنبالموت

بقوانينحمايتهاويتما،بالمحاصيلالضارةالحشراتالكلدير

.الحيواناتصيدحماية

.الزقزاق:أيضاال!

أيردندا.جمهوريةفىدينسترإقديمفيتقعمقاطعةعلدير

البحر-علىلهامنفذلاأي-داخليةأراضذاتوهى

وسطشرقيفيالمنخفضةالأراضيضمنوتمبنراضيها

الأيرلندية.الخيولوتدريبلتربيةمركزوالمقاطعةأيرلندا.

الجديد()الجسرنواودروشدناسمدينتاوتشكل

أما.المقاطعةفىوالتصنيعللخدماترئيسيينمركزين

فيسكانهامعظميعملوالتيفيها،الكبرىالمدينة

لكسلب.مدينةفهي،دبلنالعاصمة

عامفيسكانهاعددزاد.والحكومةالسكان

وهيأم،81!فىعليهكانواعما%أ8بنعسبةأم199

أنهو،والسببأيرلندا،فىمقاطعةتشهدهازيادةأعلى

وشهدت،الجمهوريةفيمواليدنسبةبأعلىتتميزالمقاطعة

هذهالس!صانزيادةانحصرتوقدإليها.كثيرةهجرات

أنهاكما،المقاطعةمنالشرقيةالشماليةالمنطهقةفيأساسا

لها.المجاورةدبلنمدينةفيالتوسعفيتسببت

الرومانيةالكنيسةالسكانمن%59يتئنحو

الكنيمسةمنهمالباقيةالبقيةتتبعحينفي،الكاثوليكية

وتقومكلدير،فيأسقفيةالكنيستينمنولكل،الأيرأضدية

وتدرليها.وتربيتهاالحيللمساثكلديرمقاطعةش!رمركوراغ

موضععلىأيرلنداأعنيسةالتابعةبريجيدسانتكاتدرائية

كلدير.بلدةفيقديمدير

اليسوعيينبالشبانخاصةكليةكلينمدينةفيتوجد

كليةأفتتحتأم597عاموفىوود.كلونجوس!طيةهي

الكنيعسةقساوسةلتدريببمينوثباتريكسانت

أيرلندالجامعةتابعةكليةبعدفيماصارتوقد.الكاثوليكية

الرئيسيالمعسكركوراغفمقرهاالحربيةالكليةأما،الوطنية

أيرأضدا.جمهوريةفىللجيش

الأيرلنديالنوأبمجلسفيكلديرمقاطعةيمثل

اختصاصمنفهيالمحليةالإدارةشؤونأما،نوابخمسة

.ناسمدينةفياجتماعاتهيعقدأسذيواالمقاطعةمجلس

لكسلب،،آثيمن:كلفيحضريةمراكزمجالسوهناك

معظمولأن،بالزراعةالسكانعشريعملالاقتصاد.

تربيةفىيستغلونهافإنهم،بالحشائشمغطاةالأراضى

وتتركز.الألبانمنتجاتصناعةأجلمنوالأغنامالأبقار

المقاطعةحاصلاتأماكوراغ،منطقةفيالخيولتربية

كلهاوتزرع،القمحالسكر،بنجرالشعير،:فهيالرئيسية

المقاطعة.جنوبيفي

موجزةحقائق

سممة.6153221:أم199إحصاء:السكان

2.حم61!4:المساحة

ا!يد()الجمسرلوادروشهدلميثبردج،،لكسلب:الكبرىاللدن

كلكلن.،كل!!،مولاستريفى،ير!صلد،ثىآ،ميوت

الأغام،،الخيولالألقار،الشعير،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

اسقمح.واالس!صبنحر،الحليص

الخث.اصناء،امواد:أخرىأوليةمتجات

سميج.،وهندسيةمعدنيةسلع،عذائيةمشجات،الملابس:المناعة

البلوطشحرةكميسةوتعنيداراكل:العيليةاطعةالمىالاسمأصل
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ومرأكزه،العمالةخمسالتصنيعقطاعيستوعب

المصنعةوالموادنوا،دروشد،ناس،آثيهىالرئيسية

الخفيفة،الهندسة،الغذائيةالمواد:هيالأساسية

والسجاد،آثىفيالبناءومواد،الملابس،المنسوجات

وسالتر،كلديرفيواللحومنوا،دروشدفىوالحبال

سلبردج.فيالهاتفيةالاتصالاتومعدات

قطاعفىالمقاطعةفىالسكانأخماسثلاثةيعمل

بالجملةالتجارةمجالخاصة،الخدميةالصناعات

والتعليمالدفاع،الأخرىالخدماتوتشمل،والتجزئة

العامة.والإدارةوالصحةالماليةوالمؤسسات

والرملبالحجر،تمدهامحاجر،عدةالمقاطعةوفي

)بقاياالخثحرقمنطاقةمحطةهناكأنكما،والخرسانة

لعملومصنعألنوود،مدينةفي(الزمنبطولالمتفحمةالنبات

لتوليدمحطاتتوجدكما-ليلمورفىالمضغوطالخث

بمنطقةالمعروفةالمنطقةفي،ليفىنهرعلىالكهرومائيةالقدرة

لكسلب.منطقةفيوكذلك،قولدنشلالات

وجنوبيغربيإلىدبلنمدينةمنالمارةالطرقتعبر

الخطوكذلك،4نرقمفالطريقكلدير،مقاطعةأيرلندا

طولعلىيمرانوجالوي،سليجوإلىالمتجهالحديدي

الحديديوالخط،9ون7،نالطريقانأما،الشماليحدها

جنوبيفىفيلتقيانووترفورد،و،وكوركبلمريكالمار

ويلتقييعبرها،الكبيرالقنالأنكماووسطها،المقاطعة

بارو.بنهر

تستعملالمائيةالطرقهذهكلأنإلىالإشارةوتجدر

فقط.الترويحيةللأغراض

،الشمالجهةمنكلديرمقاطعةميثتحد.السطح

منوكارلوالشرقيةالجهةمنووكلودبلنمدينتاوتحدها

وتمتد.الغربيةالجهةمنوأوفالي،ولويسالجنوبيةالناحية

ولمسافةالجنوبإلىالشمالمنكم73لمسافةالمقاطعة

.الغربإلىالشرقمنكم43

فيترتفع،مسطحةأراضكلديرمقاطعةأراضيمعظم

فيفهوالأرضمنتبقىوماوكلو،جبالنحوالشرق

توجدالمقاطعةمنالغربففي،خثمستنقعاتعمومه

أراضيأماألن.مستنقعمنجزءاتشكلواسعةأراض

بالحشائش،مغطاةواسعةسهولفهىكوراغمنطقة

يصرف،ليفيفنهر.المقاطعةمنأجزاءفيالأنهاروتصرف

فيبوينونهرغربها،جنويفيبارو،ونهرشرقيها،في

شماليها.

جفافا،أيرلندامقاطعاتأكثرمنكلديرومقاطعة

سم58فيهاالسنويالأمطارهطولمتوسطويبلغ

م16ويناير،شهرفىم5بينالحرارةدرجاتومتوسط

يوليو.في

المقاطعةهذهفىالتاريخيةالاثارتشير.تاري!صةنبذة

لينسترملوكعاش!فقد؟القدممنذاس!وطنوهاالناسأنإلى

الميلاديعشرالثانىالقرنوفيناس،مدتخةفيالأوائل

المقاطعة،أراضينورمندية-الأنجلوفيبتزجرالدعائلةمنحت

ومن،المقاطعةفيسلطةذاتبعدفيما،أصبحتوالتي

وآثيناس،مدنوكانتأيرلندا.كلفي،العائلاتأقوى

الأرضملاكبنىوقد.نورمندية-الأنجلوالمدأنمنوكلدير

طولعلىخاصة،الفخمةالضياع-برمدفيما-الكبار

لعملبردج،مدينةفيكالمملتاونكضيعةليفينهروادي

مندبلنمدينةقربأثرولقد.مينوثفيكارتور،وكذلك

تاريخها.فراالمقاطعةهذه

أ!ريكافيتنموالزينةنباتاتمنم!جموعةالكلددوم

بصورومزينةسهامهيئةعلىضخمةأوراقولها،المدارية

نوعياتمنوالالاف.مختلفةأشكالبألوانجميلة

درنةمنينمووالكلديوم.التجاريأطتسويقتزرعالكلديوم

رطبةتربةفيالدرناتتزرعالمعتدلةالمناطقوفيالجذر.فى

مرةالدرناتتسقىالخريففيالأوراقتذ.بلوعندما،غنية

الشو.في

أكثروهو.الأرضفىانتشاراالمعادنأكثرمنالكلسيت

الكيميائيةوصيغتهثباتا،الكالسيومكربونا!تأشكال

لونذايكونأو،لهلونلاالنقيسيتوالكل.ح!ح30

مختلفةبألوانالكلسيتيكونأنيرممنولكن،أبيض

صغيرةكمياتأومعدنيةشوائبفيهو-فىتماإذاأضى

تنتميالمنجنيز.أوالمغنعسيومأوالحديدأوالكوبالتمن

.البلورةانظر:.السداسيالنظامإلىالك!تبلورات

أجساموهى،الأوجهمنتظمةمعينياتإلىتقسيمهاويمكن

الأفملاعسداسيةالجوانبفيهاتكونلح،أضلاستةذات

متوازية.المتقابلة

منعديدةأنواعفيالكلسيتبلمهـراتتوجد

علىتحتويوالرخامالجيريوالحجرفالطهاشيرالصمخور.

الصخريةالتشكيلاتوبعض.الكلسيت"نكبيرةكميات

،الكهوفسقوفمنالهابطةالكلسيةالرواسبمثل

نوعمنتتكون،الكهوففيالصاعدةالكل!صيةوالرواسب

الكلسيتيقومالترافرتين،ترسباتبسمىالكلسيتمن

للصخورالمكونةالختلفةللمعادنمقةاللاالمادةبدور

هووالكلسيت.الرسوبيالصخرانظر:.الختسالرسوبية

صناعةفيويستعملللجيرالعالمفى!الرئيسيالمصدر

انظر:والفولاذالزجاجذلكفيبماجاء،الأسمنالعديد

لصنعالصلصاليةالموادمعالكلسيتويمزخالجير.

وهناك.الملاطلصنعالرمالومع،تلانديالبورالإسمنت



الشمسكلف02

إيسلندا،سباريدعىالنقاءفيغايةالكلسيتمننوع

ا!سشقطجة.المجاهرمثلالبصريةالآلاتفييستعمل

الحجرالطباشير،،الكالسيومكربونات:ايضاانظر

.ترسبات،لترافرتينا،لرخاما،لجيريا

سطحعلىمانوعاداكنةمساحاتالشمس!

الشمسسطحأجزاءمنأبردلأنهاداكنةتبدو.الشمس

نحوإلىحرارتهادرجةتصلوقد.المرئيةالأخرىا

بها،المحيصةأللمنطقةم0006بمقارنةم.44...

أقل.ضوءاتعطيلذلك

ثبرأأي32!-ا،000إلىأحسبيرةاال!طفةقطرويصل

أشسهر.لعدةتستمروقد.مراتعدةالارضقومن

الظليسمىداكنمركزمنالكبيرةالكلفةوتتكون

الظلتسمىفاغلونذاتبهمحيطةومنطقة،الكامل

وليعستالحدقالصعيرةالشمسكلفةوتسمى.المشعشع

مئاتإلىالحدقةقويصلوقدظل.شبهمنطقةلها

فقط.ساعاتلمدةوتستمرالكيلومترات

أحش!سيةاالعرضوخطوطأصشمعراكلفعددويختلف

هذهوتسمىعاما.11بحوافيتقذرمدةعبرفيهاتظهرالتي

يظهركلفالدورةبدايةوشيالشص!.كلفدورةالفترة

وجنودىشمالى54.و052عرضخطىلينأساساالشمحر

بالقرل!وتحدثال!طفعدديزدادث!ا،الشمسامشواءخط

الحدإلىعددهايصلوعندماالشممم!.استواءخطمن

شماليو.54هعرضخطىبينتطوففإنهاالأقصى

عدديقلالدورةنهايةوفي.الشمساستواءخطوجنوبي

خطىبينأكثرأسكلفاويحدث.ممكنعددأقلإلىالكلف

وجنودا.شممال!41وه55عرض

مجالالشم!لكلف.الشمسكلفيتكونكيف

المجالمعدلضحف0003إلىقوتهتص!!مغنطسي

تكوينأنالفلكيونويعتقد.الأرضاأوللشمسالمغنطيسي

وه!!داالمتحمص،سطحبقيةمنأبردلألهاداكمةتظهرالشمسكلفة

اطصطيسيالمشاطحراءم!الش!سكلصتحدتضوءا.أقلتكود

مشطمة.دوراتولي

التفسيروحسب.الحقيقةبهذهوطيدةعلاقةلهأحطفا

شكللهالقويالمغنطسيالشمسمجالفإنالمقبولالعام

الشمسوتدور.مباشرةالشمسسطحتحتالأنابيب

ولذلكأقطابهابمعندمنهاستوائهاخطعندأكثربسرعة

عبرخيوطتنشأوعندها،المغنطيسيةالأنابيبتتمدد

الشمس.سطحنحووتندفعالمغنطسيةالأنابيب

تنفذمنطقةأيفيالشمسكلفمنزوجانيظهر

.أخرىمرةالسطحإلىوتعودتخرجالتيالخيوطمنها

الشمسسطحعبرأولأالخيوطتندفععافا11وخلال

عرضخطوطعندولاحفامرتفعةعرضحطوصأعمد

الكلفعرضاختلافاتيفسرالتغييروهدا،منخفضة

ال!طفية.الدورةفترةخلالأصشمسيا

،متنافرةمغنطيسيةأقطابالشمسكلفولزوج

السابقةالكلفةالنقطتانوتسمىالمغنطهي!س،كأقطاب

أتجاهفيللأخرىتقودواحدةلأن،اللاحقةوالكلفة

مدارمنسنة11أي،الفترةخلالوفي.الشمسدوران

كلفلزوجالمغنطسيةالأقطابتكون،الشمسكلف

أقطابمعمتنافرةالشمسامشواءخطشماليأصشمسا

إذافمثلا.الشمساستواءخطجنوبىفيال!طفزوج

تتصرفالشماليالنصففىالسابقةالكلفةحسانت

فيالسابقةالكلفةفإنشممالي،باحثمغنطيسىف!!إ

باحثمغنطيسيكطرفتتصرفالجنوبيأسصفا

الشمسلكلفالتاليةالدورةفيفإنهذلكومع.جنوبي

الكلفدورةوتستمرمعكوسئا،السابقالكلفةسلوكي!صن

عاما.22لمدةالتامةالشمسي

كلفدورةأنالفلكيوناكتشف.الاكتشافاتاخر

علىتشتملالتىالشمسيالنشاطدورةمنجزءهيالشمس

كثيراالظاهرةهذهمثلوترتبط.النت!مسالظر:.شمسيلهب

بال!ص!ف.المحيطةالمنطقةفيوتحدثالشص!،بكلف

والترالبريطانيالعالمأثبتالعشرينالقرنأوائلفي

فيالشمعي!لكلفظاهرةأيتحدثلمأنهلظرئاموندير

التيالبحوثوأثبتت.ام571-641ءعاممناغترةا

حدوتعدمأ!شرين،االقرنمنالسبعينياتفياجريت

هذهوتسمى.المذكورةعاماالسبعينخلالشمسكلف

الشمسيالكلفدورةأنإلىتشيروهيموندير،بفترةالفترة

الفلك.علماءيعتقدكما،للشمسأسامميةت!صنلاقد

الاعتقادفىالعلماءمنكبيرعددبدأالسبعينياتوفي

طقعم!علىمباشرأثرلهيكونقدالشمسيالنشاطبأن

الأرضطقسكانإذاعماالدراساتتكشفوقد،الأرض

الشمسكلفلدورةنشاطمنالشمصفييجريبماتأثرقد

طويلةمدةعبرتحدثالتيالشمسيةبالاختلافاتأو،الواحدة

،ام089عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتوأطلقت.الزمنمن



21كلكتا

فىوذلكالكبرىالشمسيةالبعثةسمىصناعياألحاثقمر

فيالانخفاضأنالبعثةوأوضحت.الشمسكلفةنشاطقمة

مساحةمعتتناسبالأرضتصلالتيالشمسيةالطاقةكمية

الشمسي.بالكلفالمغطاةالشمس

الفلق.،المغنطيسيةالعاصفةأيضا:انظر

.الحرارةدرجةانظر:.الكلفين

كدفيناللوردم(.7091-4281)اللورد،كلفين

نشرعشر.التاسعالقرنفيالبريطانيينالفيزيائبنأشهرمن

ومنح،العلميةالموضوعاتمختلففيبحثا661كلفين

علىفارسلقبفكتورياالملكةومنحتهاختراعا.07براءة

لكبلاتإمدادأولعنمسؤولإلكترونيكمهندسعمله

.أم866عامفيالرسائللنقلالأطلسيعبر

،المرآةذا)الجلفانومتر(الجلفانيالمقياسكلفيناخترع

السيفونيالمسجلاخترعكماالرلمسائل،نقلفيالمستخدم

انظر:.البرقيةالرسائللاستقباليستخدممازالالذي

تستخدمبوصلةأولكلفيناخترع.الجلفانيا!لقياس

الموجودالحديديالمغنطيسعليهالايؤثربحيث،بالسفن

والجزرالمدبحالةللتنبؤجهازااخترعكما.السفينةعلى

الموانئ.عندالمستوىارتفاعفيالاختلافوتوضيح

الغازيالترمومتراستخداماقترحمنأولكلفينكان

كما.الحرارةلدرجةأدققراءةلإعطاء(الغازي)المحرار

المطلقالصفرحيثالحرارةلدرجةكل!رجامقياساأقترح

بمقياسالمقياسذلكويسمى.م.51273-يساوي

حاولوقد.المطلقالصفرانظر:الحراريالدينامىكلفين

النشاطاكتشافلكنالأرضعمريح!بأنكل!ن

خاطئة.كانتالافتراضيةحساباتهأنأوض!!الإشعاعي

ما482عاميونيو26فيكلفينتواسمونوليمولد

باسكتلندا،جلاسجوبجامعةودرسبأيراضدا.بلفاستفي

أستاذاكلفينأصبحسانجلترا.كمبردجبجامعةوأيضا

وظلأم846عامجلاسجوبجامعةالطبيكليةللفلسفة

أم298عامفىومنح.ام998عامتؤ،عدحتىبالجامعة

لارجز.كل!نبارونلقب

(بمالحرارية)التدريجاتالترمومتران!:.مقياسكلفدق،

كلفين،الغاز(،)قواننالغازبمالمطلقالصفر،المطلقالحكم

.للوردا

ميناءوتعد.البنغالولايةعاصمةوهى.هنا-يةمدينةكلكثا

وتبلغاسيا.شرقىوجنوبلثمرقىمعللتجارةرئيسيا

نسمة،981.993.4سكانهاوعدد2،صم401مساحتها

قي.الىم!الغرىالحزءفيهوراهبمسطقةكلكتاووررهوراهحسريربط.هوعلىلهرم!الشرقيةالضفةعلىوتقعا!د،اشرقيفيمديمةأكبركلكتا



كلكني22

نسمة.272169،01ال!جرىكلكتاسكانوعدد

البيئةوتلوثالسكانيالانفجارمشكلةالمدينةوتواجه

وتعاني2.اكمنسمة000.24الكثافةتبلغحيثوالأولئة

نحويسكنحيث،السكنفيخطيرنقصمنالمدينة

عشراتوينام،أغقيرةاالحاراتفىسكانهامن0%3

أ!قات.افيالال!ف

كلاضا،جامعة:جامعاتثلاثكلكتافيتوجد

توجدكما،بهاراتىرابندراوجامعةجاداشبور،وجامعة

والصحة.والعلوموالإحصاءالعلميللبحثمعاهد

!!ضاس!طنمن8%0نحويدين.والديناللغة

صما،أسنغالاأمخةهياشسميةواللغة،الهندومحيةبالديانة

ا!سملمونيعد.مختلفةأمخة06بالمدينةالأقلياتتتحدث

والسيخأضصارىابجانببالمدينةالدينيةالأقلياتأكبر

والبوذيين.واليانيين

عملياتفىالعماليستخدم.والمناعةالاقتصاد

%01كلكتاميناءويخدم،الصناعيةتوزئوبئالمنتجات

يوجد،الأجنبيةالمصارفثلثونحو،الخارجيةالتجارةمن

تمتاز.الهنديةالتجاريةالغرفةرئاسةمقرأيضاالمدينةفي

والصناعات،الجوالاتلصناعةالجوتبصناعةكل!ضا

وصناعة،كيةالاستهلاالمنتجاتوصناعة،الهندسية

والمنجنيزالحديدوالحجريأغحمااتعدينبجانبالأحذية

المدينةأنإلاأصناعاتاتعددمناشغ!وعلى.والبترول

البطالة.مشكلةمنتعاني

ومقر،البنغالولايةعاصمةكلكتا.الحكمنظام

الحكومةودواوينالتشريعىوالمجلسالول!يةحاكم

القومية،المؤسساتمنعددمقرأنهاكماالعليا،والمحكمة

الجيولوجيةالمسوحاتومؤسسةالقوميةالمكتبةمتل

الإدارةعلىبالإشرافويقوم.الجويةايلأرصاداومصلحة

عضو،001منتتكونوالتي،البلدياتهيئةبالمدينةالمحلية

علىتشرفكما،أطجانواالعمدةتخشخبالهيئةوهذه

بالمدينة.العامةالخدماتبتنسيقيقومالذيالمحافظ

جمهوريةفيدينسترمديريةمقاطعاتإحدىعلكئي

الشرقيالجنوليفالم!إعلىيقعداخليإقليموهو.أيرلندا

هيسيتيكلكنيأيرلندا.فىالوسطىالمنحفضاتمن

الرئيسيوالمركز،الإقليمفيال!صيرةالوحيدةالبلدة

والتصنيع.،للخدمات

عا،فيكلكنيسكانعددكان.الحكمنظام

النمووكانم،8191عامفيمسه%4بأكثرأم199

المقاطعةجنوبوشيمحيتيكلكنيحولأكبرالسكاني

الس!!انمن%47حواليويعيشووترفورد،مدينةبجوار

ريفية.مناطهتفي

المذهبالمقاطعةسكانمن59%منيقربمايعتنق

فيأعضاءفمعظمهمالباقونأما،الكاثوليكياشوماني

أوسوري.هيواحدةأسقفيةوللكنيست!ت.أيرلنداكنيسة

القديسوكاتدرائيةأحصاثوليكاالرومانكاتدرائيةأما

كلكنىفيفمقرهماأيرلندا،كاتدرائيةكنيسةأوكانيصر

سيتي.

فيمعاوكارأ!كلكنىبرلمانيينأعضاءخمسةيمثل

ويقومأيرلندا(جمهوريةكبرلمانالأدنى)المجلسإيريانديل

المحلية.الحكومةبإدارةسيتيكلاضىشيإقليميمجلس

محلي.ذاتيبح!صمسيتيكلاضيتتمتعو

مساحةمنكبيرةنسبةالخصبةالزراعيةالأراضىتمتل

الأيديخمسأكثرمناشراعةوتستوعب،!س!ضيمقاطعة

هكتارأ،03إلىمساحتهامتوسطيصلمزارعفىأحاملةا

المقاطعاتكلفىالزراعيةالمساحاتأكبرمنهذهوتعد

العجولوإنتاجلألبانهاالألقارتربيةوتشكل،الأيرلندية

المقاطعة،فييمارسان،الزراعةمننوينأهموتسمينها

هضبةفيإلاكبيرباهتمامالمحصولاتزراعةوتحظى

والبطاطسالشعيرفيالمحصولاتوتتمثلصاسلكومر.

بتربيةالمزارعينبعضويقوم.والقمحالس!وبنجر

الحنارير.

كلكنيفىمعظمهاشركزاكتي،الصناعةأما

أهمالجعةصناعةتمثلوأء.أعمااحمعرشتستوع!

بأنواعهالخبزفتشملالأحرىالصناعاتأماصناعاتها.

معداتالنسئوصخوصناعةوالطباعةالألبانومنتجات

الصناعاتفيفتتمثلالصناعاتأهمأما.المياهمعالجة

منتجاتتمثلالتيالأغذيةوصناعةالخفيفةالهندسية

باليراغت.فيلهامصنعأكبرويقعأهمها،الألباد

صناعةفىكلاضيإقليمفىالسكاننصفنحويعم!!

تشتملبينما،والمفرقالجملةتحارةوأهمهاالخدمات

والصحةوالتعليمالطعامتقديمعلىالأخرىالحدمات

كلكنيمركزالح!صمةأسست.والنقلالعامةوالإدارة

الأيرلندية.التصاميمنوعيةلتحس!تاطتصميما

موجزةحقائق

لسمة.316.73:م1991تعداد:السكانعدد

.!260223:المساحة

وكاسلكومر،ووتر!ورد،وصواحي،كل!صي:اللدنأهم

وكالالى.،ودوتوماستا،حريحولاماهو

بمجرحازير،،حطبأبقار،شعير،-الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

هحدسية،مشحات،ألبالى!شجاتحعة،-المناعة.قمحالسكر،

.!سموجات

كالمجص.القدي!كحيسةس3:الاأصل
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كماالمرتفعةالمناطقفيبالغاباتالنشاطاتوتتركز

ماوقتفيكلديرواشتهرتكاسلكومر.فيالاجريصنع

الأسود.بالرخامالمعروفالمصقولالداكنالكلسبحجر

التاسعالطريقهمامحليانرئيسيانطريقانوبالإقليم

منسيتىكلكنيعبرحديدسكةوخطالعاشر،والطريق

معدبلنتصلالخطوطوهذه.الجنوبإلىالشمال

.ووترفورد

ومنلاويس،الشمالمنكلكنىيحد.السطح

ومنووترفوردالجنوبومنووكسفوردكارلو،الشرق

.تيبيراريالغرب

كم4و.،الجنوبإلىالشمالمنكم07كلكنيتمتد

مقاطعةمنالمنخفضةالأجزاءوتقومالغربإلىالشرقمن

أطرأفهاطولوعلىوسمطهافىأساساتقعوالتي،كلكني

الكلسي.الحجرمنصخورعلى،الغربيةوالشماليةالجنوبية

ترتفعفإنهاالمقاطعةشرقيشمالفيكاسلكومرهضبةأما

الرملىالحجرمنوتتكونبهاتحيطالتيالريفيةالمناطقفوق

وهودنموركهفالمشهورةالمعالمومن.الصلصالو

للجمهور.مفتوح

بارو،أنهار:أيالثلاثةالإخوةبمقاطعةكلكنيتعرف

ووترفورد.ميناءاتحاهفىتجريالتيوسويرونور،

يلتقيثم،المقاطعةوشمالوسطمعظمنورنهريخترق

لمقاطعةالجنوبيةالحدودفيشكلسوبرنهرأمابارو.بنهر

كلكنى.

درجاتمعدلأما.سما..السنويالمطركميةتبلغ

شهرفىم61وينايرشهرفيم55بينفيترأوحالحرارة

يوليو.

علىكنيسةكانيص!القديسأسس!.تاريخيةنبذة

فيسيتيكلكنيبمدينةالانيعرفأصبحالذيالمو!

معظمتكونكلكنيكانت.الميلاديالسادسالقرن

ويدعىملوكهاأحدأسسثمأوسوريفيالغيليةالمملكة

فىسسترباسمالمعروفالديرباتريكماكجلادونال

عشرالثانيالقرنفىتوماستاونقربوذلكجيربوينت

أحكمالميلاديعشرالثانيالقرنأواخرومنذ.الميلادي

وقلاعا،وبنوا،الإقليمعلىقبضتهمنورمنديون-الأنجلو

.كثيرةوكناش،أديرة

الإقليم،فيعائلةأهمأورموندحكامبتلرعائلةكانت

كلكني.إلىانتقلثمغورانفيأولأمركزهمكانحيث

الوسطىالعصورمنآثارعلىكلكنىمدينةتشتول

وكاتدرائيةنور،نهرعلىالمطلةالجميلةالقلعةمنها:

السياسةفيمهمادوراالمدينةأدتوقد.كانيسالقديس

قاعدةكانتفقد،المتوسطةالعصورفيأيرلندية-الأنجلو

قوانينأم366عامالبرلماناتأحدوسن.برلماناتلعدة

اندماجدونللحيلولةفاشلةمحاولة!انتالتيكلكنى

والأيرلنديين.،!ننورمند-الأنجلو

عشرالسالغالقرنمنالأربعينياتفيا،رينةأصبحت

القدامى،الأيرلنديينتحالفوهو،/شلكنيلاتحادمركزا

أيرلنديين.-الأنجلومنليكيةالكاث!والعائلات

منمستمراانخفاضاكلكنيسكانىددانخفض

العشرين،القرنستينياتإلىعشرالتاسعالقرزأربعينيات

كلكنيمدينةباسمارتبطوقدبالازدياد.العددبدأحين

العسكريالقائدأونيلروأوين:ومنهمالمشا!يرمنالكثير

السائكلشر،القرنأربعينياتفيالمش!صرالأيرلندي

وجورج(،الإقليمفيولد)الذيبيركليجولي!والكتاب

بها(.تعليمهماتلقيا)اللذأنسويفتوجوناثانفاركوهار،

الكيميائيةصيغتهدلنحاسمهممعدنيخامالكلكوسيت

لدىالأسوداللونإلىيتغير،رماديرصاصيلونوله23،اح،

قاتمة.لينةالكلكوسيتأنواعبعضتكونللهواء.تعرضه

أنحاءكلفيالنحاسترسباتفيالكلكوس!!تيوجد

.النحاس!لعةباسمأحيانافاماويدعى،العالم

.النحاس:أيضاانظر

المعجنم،بماللغةبماللفظيةالثروة؟التهجئة:انظ.الكلمات

النطق.

عادةتمارسشائعةعالميةلعبةالهثقاطعةالكلمات

بالقربويطبعوالبيضاء.السوداءا،لمربعاتمنشكلفوق

هووالمطلوب.مرقمةوأدلةتعريفاتعادةالشكلمن

طولفيبينهافيماتتداخلبكلماتالأدالةعنالإجابة

فيكلمةإجابةكلفياللاعبويكتب.وعرضهالشكل

الرقممنبادئا)بيضاء(فارغةمربعاتيصويالذيمماالصف

الدإجمل.لرقمالمطابق

المتقاطعةللكلماتلعبةأولوينآرثرأدخلوقد

التيورلدنيويوركصحيفةفيظهرتوقد،الحديثة

وأصبحت.أم139عامديسمبر12الأ-حديومصدرت

إلىانتشرتومنها،المتحدةالولاياتفيرائ!شةهوايةاللعبة

بلغاتالمتقاطعةالكلماتظهرتوالآن.الأخرىالبلدان

لحلبطولاتتقامكما.العالمأنحاءشصتىفيمختلفة

.البلدانمختلففيالمتقاطمةالكلمات

أوبراقائد(.م7391-1)885أوثوكلمبرر،

لمعرفتهشوتهجاءتمشهور.سبحفونيةوأوركسترا

بالمو!صيقى.المتخصصة
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بوأضدافي)روكلاوبألمانيابر!لاوفيكلمبررولد

بدورماهليرجوستافالمو!يقيوالقائدالمؤلف!وقام(.الان

وع!ت.الموسيقيةالقيادةفيكلمبررطريقةتحديدفيكبير

توصيةعلىبناءبراغفيالقوميالألمانيللمسرحقائدا

كلمبررأصبحام279سنةوفي.أم709عامفيماهلير

قادالمتحدةالولاياتوفي.برل!تفيكرللاوبرامديرا

حتىأ339منأسفلهارمونيةاأنجلوسلوسأوركسترا

عامفيأخاليةاالعالميةالحربانتهتوعخدما.أم939

إنجلترا.فيمرموقامومميقياقائداكلمبررأصتىأم،459

فنانام(.2861819)جوستا!،كلمت

رئيسوأولالبارز،المشاركالمؤسسوكان.نمساوي

والمهندسينالفسانينمنجماعةوهي،المنفصلةفيينالجماعة

الفنمنالنمساويةالنسخةابتدعواالذينالمعماريين

ان!:.الزخرفيوالفنالزيتيالتصويرفيالجديدالفرنسي

الزيتيتصويرهكلمتبهيعرفماوأبرزالجديد.الفن

الاخرينالجديدالفنفنانىشاكلةوعلى.البشريللشك!!

لابضا!الأش!صاباغنيمنبسطبأسلوبيصوركلمتكان

المتناغمة.المتعرجةالخطوطيبرز،بالحياة

رسمافنادحياتهولدأفيينا.منبالقربكلمتلدر

الجداريةالزيشيةصورهأحدثتوقد.زخرفيوتصوير

لجامعةأم(709-0091)والتشريعوالطبالفلسفة

منأكثروحسيةكئيبةكانتالأشكاللأنضجةبمفيينا

تحميعلهرئيسيمشروعاخروكان.بطوليةكونها

ببروكسل.!ستكلتبالىفيأم(119)الفسيفساءات

الكريمةشبهوالأحجارالزجاجمنمصهنرعةوالفسيفساءات

فيمفقودةتكونالبشريةأشكالهاوتكادوالمينا.والذهب

.الأشسكالالمتآلفالتجريديالتصميم

الجزيرةدشبهالشرقيةالشماليةالودلاياتإحدىعلئتان

منباهاجوولاية،الغربمنبيراقولايةتحدها.الماليزية

فتحدهاالشمالمنأما،الشرقمنوترنغانو،الجنوب

الجنوبى.وبحرالصهيئتايلاند

نسبةالملايوشعبيشكل.الحكمونظامالسكان

ويشكل%6الصينييننسبةوتبلغ.كلنتانسكانمن39%

معظميعيش.أسسكانامجموعمن%أمنأقلالهنود

كبيرةمناطقأ!لايةاوفي.كلنتاننهرودلتاسهلفىالسكان

عدا،الجبليةالحدوديةالمناطقوخاصةبالسكانمأهولةغير

فيها.الأصليينماليزياس!صانمنصغيرةجماعات

حاكميرأسهوراثينظامكلنتانفىالحكمونظام

مقاعدعددويبلغ.السلطانلقبعليهويطلقالولاية

مقعدا.93الولايةمجلص

سمالملبي!

لرولايصفيممم-برع3

!كسحلىلميحس

!!!!

الجتوبيالصيننجحر

يلان!؟تا

الماليزية.الجريرةلتهاحترقيةااجةالحتمماالولاياتإحدىكنتانولاية

.اططما!أواالأررامشحاتهاوأحعم

لتشغيلالأساصيالمصدرالزراعةتعدالاقتصاد.

هيالرئيسيةالمحاصيلوأهم.الولايةفيالعاملةالأيدي

المطاطبأشسجارالمزروعةوتببالمساحةوالأرز.المطاط

نحوالصغيرةالمزارعتمثله!ضار000.05منأكثر

هذهباقيالكبيرةالمزارعتمثلبينماتقريبا،منها0%6

هكتار.22).00منأكثرال!رززراعةتغطي.المساحة

الزيتونخيلالهند،جوزالأخرىالهامةالمحاصيلوص

أخبغ.شا

وخاصةالتقليديةالصناعاتفيالناسمنكثيريعمل

وطباعةالخشبعلىوالحفرالفضيةالأوانيوحفرزخرفة

الطبعانظر:(.)اليدويالطئالباتيكيبطريقةالاقمشة

علىيعيشونالذين-السكانمنكثيرويعتمد.الباتيكى

مزاولةعلىمعيشتهمفي-للولايةالشمالىالساحلطول

الغنيةالجنوبىالصينبحرمياهفيالأسماكصيدمهنة

.بالأسماك

الغربيةالحدودالجبليةالسلاسلتشكل.السطح

أعلىتاهانغونغجبلويقع.للولايةوالشرقيةوالحنوبية

الجنوبيةالحدودعلىم(2.)187ماليزياغربفيجب!!

منيحدعائقاتشكلالجبليةالسلاسلوكانت.ل!صلنتان

العلمداحليطهر.كلنتانعلم

شعارأحزاءأحدالأحمرااطولىادي

المتمعارهداويحتوي.ا!لايةاهده

تبدوكما،ومدافعملايوية،وحاجرسهامرسوماتعلىاليسار()على

.الإسلامإلىيرمزالىوهماوالهلاأ!الححمة
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السياحيةالأماكن

:كلنتانفيالمهمةالسياحيةالأماكنلبعف!موجزوصف!يليفيما

وأسواقكبير،ومسجد،منيصملكىقصركلمتانمديةفىيوجد

يدويةمهنوفى،الفضيةالأوانىصناعةفييعملونحرفيينمراكر

يمكنوالتي،التقليديةالترويحأماحشمنعددويوجد.أخرى

والدورانالورقيةالطائراتألعا!بينهاومنمشاهدتها،للسياح

الدمى.وألعا!السريع

تمتدنطفةشواطئبوحودالساحلهدايمتاز:الشماليالساحل

طويلة.لمسامات

منتقدماالأكثرالأخرىبالولاياتكلنتانولايةاتصال

الجزيرةشبهمنالغربيالجزءفيوالواقعةالاقتصاديةالناحية

إلىالمؤديالرئيسيالطريقإنشاءقبلوذلك،الماليزية

يتجهبغربها.الولاياتشرقيربطالذيالسريعالطريق

جنوباباسيرماسمنطقةمنالقادمالحديديةالسكةطريق

ولايةليربطغرباالاتجاهمنبدلأباهروجوهورمنطقةتجاه

الرئيسيةبالمراكزأولامبوركوالابالعاص!ةمباشرةكلنتان

المنطقة.فيالمهمة

حجماالأصغرالأنهارمنبعددكلنتاننهروشصل

الصينبحرنحوشمالأويتجه.الجبالمنتنبعوالتي

منوهماوالدلتاالسهلعبرالنهرهذاويجري.الجنوبي

الأرز.زراعةفيالمهمةالرئيسيةالمناطق

منذالولايةهذهفيالإنساناستوطن.تاريخيةنبذة

مخلفاتالاثارعلماءاكتشفوقد.التاريخقبلماعصمور

تلكفيموسانغغوافوقالكهوففيعاشوالأناس

مهماوسياسياتجاريامركزاكلنتاننهرمصبوظلالفترة

عشرالخامسالقرنوفي.مشةألفعنلاتقللفترة

ذلكفيمتأثرينالإسلامالمنطقةهذهسكانأعتنقالميلادي

القوية.ملقابولاية

هذهبدأتفقدعشر،السادسالقرنبدايةفيأما

هذهفيوأعتمدتوالرخاء،الاستقلالمنعهداالولاية

والفلفل،والذهبالغاباتمنتجاتتجارةعلىالفترة

هذهخاضتأيضاالفترةهذهوفيوالقصدير.،والقطن

محارتيهاوالآخرالحينبينالسلطةعلىصراعاالولاية

ولقدوترنغانو.،باتانيولايتاوهماوالجنوبالشمالفى

بدايةفيتايلاندلمملكةتابعةولايةكلنتانأصبحت

موجزةحقائق

نسمة.0881611:السكانعدد

.2كم41لم349:المساحة

كوالاكيري.كوتابارو،:الكبرىالمدن

المطماط،الأرر،،النخيلزيتالهند،حوز:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.اثىلىواهـفر،والأقمثةالفضيةالأوافي:.الصناعةالتبغ

عامفىكلنتانولايةواضطرتشدشر.التاسعالقرن

الاقتصاديوالكسادالداخليةالفتنةتأثيرتحت-ام309

إيدبليويدعىإنجليزيمستشارخدماتقبولإلى-

تخلتأم909عاموفيتايلاند.مملكةعينتهغراهام

ذلكبعدلتصبحبالولايةمطالبهاجعيمعنتايلاند

البريطانيالالمشعمارفترةوخلال.بريط،نيةمستعمرة

الاقتصاديالنموكانوبالتالى،ء!زولةكلنتانبقيت

بطيئا.فيها

اليابانيةالقواتنزلتام149عامدجسمبرشهروفي

الماليزيةالجزيرةشبهواجتاحتكوتابارو،مدب،ساحلعلى

اليابانيالاستعمارفترةوخلال.سنغافورةنحواتجهتثم

أعادتام،459عاموحتى،ام419ءاممنامتدالذي

كلنتانعادتاليابانهزيمةوبعدتايلاند.إءإكلنتاناليابان

هذهأصبحتأم489عاموفي.يطانيةالبرالهيمنةإلى

عامأغسطس31وفي،الماليزيالاتحادمز!جزءاالولاية

عناستقلالهعلىالماليزيالاتحادحص!!أم579

البريماإنى.الاستعمار

كلنتانبقيتالاستقلالعلىماليزياحصولومنذ

تجاريةمنطقةأصبحتالتيالغربيةالوالإياتعنمتميزة

مختلفة.لاعراقينتمونالذين،بالسكانمكتظة

طابعهاعلىكبير،حدإلىالولايةامذهوحافظت

السيامحيةللأحزابمركزاوكانت،والمحافظالتقليدي

2!حة.المعارالإسلامية

!ا،غريبشماليوكونإقديمفيمنطةءكلئدالك

موطنإلىالعالمفيالهجراتأكبرإحدىحدثتحيث

كم0702.2نحوالمنطقةوتغطي.لذ-هبطلباجديد

علىالتهافتان!:.وفروعهكاضدايكنهرتشمل

إقليم.يوكوزا،،الذهب

جورجعثرام698عاممنأغسطس17ففى

كبيرةكميةعلىوأقرباؤهاكيتالهندية4وزوجفكارماك

البونانزا.كارماكسماهنهيرمجرى-حصىفىالذهبمن

يومأنهعلىالتاريخبهذاالانداوسنبلدةسكانويحتفل

لممابقباحثوكان.الإقليمفىعطلةيوموه!الاكتشاف

منشيءعلىعثرقدهندرسونروبرتيديقالذهبعن

يبحثأنكارماكعلىأشاركريكبتمجول-فيالذهب

المنطقة.فيالذهبعن

للذهباكتشافهموالآخرونكارماكس!حلوعندما

نحوبعدعلىتعدينيمعسكروهول،ماليفورتىعند

إلىهناكالمناجمعمالمعظمانتقلداولرسن،منكم08

إلىالغنيالسريعالاكتشافأخبارتصل3وأ.بونانزاكريك

السفينةوصلتعندماأم،798يوليوحتىالخارجيالعالم
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التررمرالتسعيياتأواحرشكبدايكفيالذهبعلىالتهافت

مقاطعةإلىالدهصع!اجاحت!!اصبراعدداحد!عشر،التاسع

لحوإلىلخاس!طعددوص!ر-داطدةوتضحمت.يوح!ن

الهحمة.ةذرو!ىسحة00052

منبحموأسة،واشنطنفيسياتلإلىبورتلاندالتجارية

العالم،كلفيالأنباءوانتشرت.المنطقةمنالذهب

إلىاندفعواالذينالمنقبينمنجماعياتهافتاوأحدثت

أخرىأفواججاءتكما.أم798خريفصفيكلندايك

نأإلآ،الثروةأصابوامنهمأسقليلينالكن.أم898سنةفي

معظمايصلأنقبلعليهااستحوذقدالدهبمناطقأفضل

الذهب.عنالباحثينالرواد

قيمتهماإنتاجتمقدكانام289عاموبحلول

تم،المنطقةمنالذهبمنأمريحيدولارمليون002

المحتويةأضفالة)االمتبرةمناجمطريهتعنغالبيتهاستخلاص

المناجمالتاربأنتجتذأكومنذ.الفردية(الذهبعلى

معنة.كلالذهبمنالدولاراتبملالينتقدرثروة

والرصاصالفضةالمحطقةفيالأحرىالمعادنوتشمل

لزنك.وا

سطهوعل!شأشهر،!مبعةكلندايكشعتاءويستمر

محاصيلإنتاخعلىيساعدطويلةلساعاتالصيفضعمس

.جيدةزراعية

،الحبوبمحاصيلبنضجالزراعةفصليسمحأنويندر

)التبن(.أضجفيفاحشائشزراعةفييساعدلكنه

كلهاريصحراءمساحةتبلغصحراء.،كلهاري

وتغطي.الجنوبيةإفريقيافي2ءكم..)...نحوالقاحلة

إفريقيا.وجنوبناميبيا،منوأجزاءبتسوالاأجزاءمعظم

صحراءمنشاسعةمساحاتس!علىالماءينعدم

الكثبانمنومئاتحمراء،رمالتغطيهاالتيكلهاري

صحراءكلهاريلايعتبرونالعلماءبعضأنإلا.الرملية

الحقيقية،الصحراءفإن،التعريفاتلبعضووفقا.حقيقية

نأإلا.سم25عنتقل،سنويةأمطارعليهاتهطلالتيهي

تلكعنتزيدأمطارعليهاتهطلكلهاريمنكثيرةأجزاء

خلالكلهاريفيالحرارةدرحاتمتوسطويبلغ.أءصميةا

وجافباردبمناخوتمتاز،م053إلىم025الصيففص!!

درجاتوتنخفضليلاست!صنالصقيعأنكماشتاء.

.م45لىإلحرارةا

الفطريةالحياةمناطقإحدىكلهاريصحراءوتعتبر

المنطقةهذهفيتعيعشالتيالحيواناتتشملإفريقيا.في

الظاء،منأنواعوعدة،والميكاتوالأسود،،البنيةأضبابا

النباتيةالحياةوتتألف.والزواحفالطيور،منكثيرةوأنواعا

السنطوأشجارالجافةالأعشابمن،كلهاريفي

موسمخلالكلهاريفيالأعشابوتنمو.أصقصيرةا

أ!هميف.افيالأمطارا

منأول،الإفريقيةالبشمن()أوالسانقبائلتعتبر

فيبراعتهمأصبحتولقد.كلهاريصحراءاستوطن

فيالقاسيةالظروفمعالتكيفعلىوقدرتهم،العيش

قبائلمنفقطقليلعدديتبعواليوم.أسطهورة،كلهاري

.كلهاريفيالتقليديحياتهمنمطالسان

صحراءفىالطبيعيةالموارد،الحديثةالحضارةتهدد

طبيعيةإرساباتالتعدينشركاتاكتشفتلقد.كلهاري

المنطقة.فيوالنيكل،والنحاس،الحجريالفحممنثبيرة

الحياةمناطقإحدىهي،الحوبيةإمريقيافيالواقعةكلهاريصحراء

التىالحيوالاتسوهي،ترعىظباءالصورةو!يإفريقيا.فياغصأريةا

المنطقة.ديتعيش
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فيتقعالعالمفيالماسمناجمأكبرفإن،ذلكعلىوعلاوة

شمالفيالواقعماكاديكاديمنخفضفيأورابامنطقة

.كلهاريصحراءشرق

وضحلقاليدفرنسيرسامأم(.-682ا006)كلود

أوروبافيالفنانونبهاتأثرالتىالطبيعيةالمناظررسم

جيليه،كلودالكاملاسمه.عاممائتيمدىعلىوأمريكا

نسبة،لورانأو،لورانكلودعليهيطلقماكثيرأولكن

عامرومافيكلوداصعتقر.لورانمقاطعةرأسهلمسقط

حياته.نهايةحتىهناكوعا!قأح!،627

الريفكلودرسمهاالتيالطبيعيةالمناظرلوحاتتصور

بالهدوءلوحاتهتوحي،ذهبىضوءغمرهوقدالإيطالي

الفلاحونويظهرأحيانا.الحزنمنمطلالوالطمأنينة

البعضفييظهركما،لوحاتهبعضفيالمزارعوحيوانات

إلىفنياإحساساتضيفالأمماطيرمنشخصياتالاخر

وغروبللنهرومناظربحرياميناءكلودرسم.لوحاته

كثيرمثلكلودكانالماء.سطحعلىينعكسوهوالشمصر

أسكتشاتلعملالريفإلىيذهبعصرهفيالفنابنمن

الاستديو.فيعملهيتمثم(،كروكية)رسوم

للطبيعةنسخمجردلكلودالفنيةالأعمالكانتلو

مشرقة.أفكاراعكمستأنهاإلامستهجناتقبلهالصار

شهرةالطيعيةالمناظرتصورالتيكلودلوحاتاكتسبت

لاحقة،أخرىأجيالعلىتأثيرهاواستمرسريعاورواجا

القرنخلالخاصبوجهإنجلترافيأعمالهاشتهرتكما

وتنسيقتخطيططرقعلىأثرهاانعكسعشر،الثامن

المناظرفنانتشكيلعلىملموسأثرلهاوكان،الحدائق

تيرنر..م.!اللإنجليزيالطبيعية

الكلاسيكية.:أيضاانظر

اشتهربأسكتدندا.ادهايلاندإقديممستنمثيعلودر

هزمعندماأم،746عامهناكدارتالتيالمعركةبسبب

الأميربقيادةالأسكتلنديينكمبرلانددوقبقيادةالإنجليز

علىتدلحجريةنصثوهناك.ستيوارتإدواردتشارلز

مقابرتوجد،النصبتلكمنمقربةوعلى،المعركةموقع

توجدنيرننهرمنالثانيةالضفةوفي،الموتىوبئرالعشائر

،البرونزيالعصرفىالحجارةهذهأقيمتكلافا.حجارة

علىكلودنتقع.القديمةالأسكتلنديةالآثارأهممنوتعد

إنفرنيس.شرقكيلومتراتثمانيةبعد

إقليم.،الهايلاند:أيضاان!

أديب.م(5591-681)8بول،كلوديل

الشعراءأشمهرمنواحداأصبح.فرنسيودبلوماسي

تمثل.العشرينالقرنأوائلفيالفرنسيينالمسرحوكتاب

الفرنسيالأدبفيالكاثوليكيةارومانيةإحياءكتاباته

والفلسفة.

قصائدهفيالعميقالدينيإيمانهعنكلوددايعبر

ولكنهام(،019)الكبرىالخمسالق!مائدمثلالغنائية

لبشائرامسرحياتهبأشهرمسرحيكهؤلفأكثراشتهر

الحبنصرتصورالتيام(19)2ماريإل!اوصلتالتي

الحببينالعلاقةأيضاتصوركما،المقدسالإلهي

الإلهية،والإرادةالإنسانيةبينوالعلاقةوألخلاءر،الإنساني

للاخرين.فداءبالنفسالتضحبقوضرورة

سوسونمنبالقربفير-سيرفيلنيففيكلوديلولد

عدةفيالفرنسيالدبلوماسيبالسلكوعملبفرنسا،

كان.ام39وه3918عاميبينماالفترافيبلدان

المتحدةوالولاياتاليابانمنكلفيلفرفالححفيرا

الأكاديميةفيعضوأانتخبثموبلجى!كا،الأمريكية

.ام469عامالفرنسية

.الأدب،لفرنسيا:أيضئاانظر

فيروماإمبراطور.(م45-م.ق01)ووس!د

ممتازأ.حاكماكلوديوسكان.ءم4-.؟اعاممنالفترة

إداراتعلىيشتملالحكوميةئفللواخطنظاماوضع

إداراتمختلفعنمسؤولونأمناءيرأدسهامتخصصة

ونظامالقناطر،فوقمائيةوممراتقنواتشميد.الحكومة

قريبةمدينةوهيأوستيا،ميناءوأنشأللمستنق!،تصرف

وشبهإنجلترامنأجزاءعدةعلىكلوديوسسيطرروما.من

مئأنهكما(تراسحينذاكتسمى)وكانتالبلقانجزيرة

روما.ضواحيفيلأشخاصالرومانيةالجنسية

فرنسا،في(الاناليونلجدنمفيكلوديوسولد

أعرجوكان،نيرونكلوديوسديبيريوسالكاملواسمه

الشعب،أعينعنشبابهفيحجبولذا،التمتمةمنيعاني

وقرطاج.إيترورياتاريخوكتابةالدراسةفىوقتهوقضى

أجربيناأخيهابنةمنتزوج،مرأتعدةكلوديوستزوج

نأالمؤرخينبعضيعتقد.نيرونأبنهاوتبنىالصغرى

عرشنيرونابنهايعتليحتىدلموديوسقتلتأجربينا

.نيرون:نظرا.الإمبراطورية

ام(.611-1401هـ،432015)الكلوذافي

.الخطابأبوالكلوذانيالحسنبنأ-عمدبنمحفوظ

عالمكانولد.وبهابغداد،أسفلقرية،كلوذانإلىينعسب

الفراء.يعلىأبيعلىتتلمذ.والفروعالأصوا!فيزمانه

ببغدادالقضاءولي.عصرهفيالحنابلةرئاس،إليهانتهت

الوهابعبدمنهمكثيرخلقبهفانتفعبالتدريمص!واشتغل
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وغيرهم،الدينوريوأحمد،الواعظالحسنوأبو،البغدادي

والذكاءوالتقوىالصلاح،العلميجمإلىكانكثير.

وله.الفقهجاءقدمقبلا:جاءإذايقال.كانالخلقوحسن

فيالانتصاربمالفقهأصولفيالتمهد:منهاكثيرةمؤلفات

والعباداتالهداية؟المسائلرؤوسالكبار،المسائل

قصيدة؟الفرائضفيالتهذيب؟الحجمناسك،الخمس

ببغداد.توفى.العقيدةفيدالية

نفاذةورائحةمخضرأصفرلونذوسامغازالكلور

إلأوالرئت!ت،والحلقالأنففىتهيخاالكلوريسبب.كريهة

يتحدعندما-أطعاماميحأي-الصوديومكلوريدينتجأنه

.الصوديومفلزمع

شيلوأ!لمكارلالسويديالكيمياءعالمحضر

حمضمعالجةبعدم،1774عاممرةلأولالكلور

ثانيبمادة،الهيدروكلوريكحمضأي،المورياتيك

الكيمياءعالمأكد،0181عاموفيالمنجنيز.أكسيد

كي!يائي.عنصرالكلورأنديفيهمفريالسيرالإنجليزي

صورةفيالطيعةفيالكلوريوجدالكلور.مصادر

أمملوريدامعادنفىرئيسيةبصفةوتحوافرفقط،مركبات

ترسباتفيأس!صلوريداتاوتوجدا.أ!وديواكلوريدمثل

المالحة.والبحيراتالبحرومياهالملحيةالصخور

الماء،فىالب!صيرياال!طوريقماتالكلور:استخدامات

ومياهالشربمياهتنقيةفيواسعنطهالىعلىيستخدمولذا

الهيدروحينمعبشدةالكلوريتفاعل.اسمباحةحمامات

الهيدروجين.كلوريدلينتجالشمسضوءوجودفي

حمضفيعطيالماءفيالمركبهذاويذوب

وتنظيفالصباغةفييستخدمالذيالهيدروكلوريك

.المعادن

،الصوديومهيدروكسيدفيإذابتهعندالكلور،ينتج

.الصوديوموهيبوكلوريتالصوديومكلوريدمنخليطا

)تبييض(قصرفيالخليطهذااستخدمماوكثيرا

التطهير.وفىالمنسوجات

إنتاجفيالكلور،مركباتالصناعاتأربابويستخدم

التنطفوسوائلالحشراتومبيداتوالبلا!متيكالورق

إنتاجفيأيضاالكلوريعستخدمكماالتجمد.ومضادات

النفط.منتجاتصناعةوفيالطلاءوموادالطبيةالعقاقير

تياربتمريرالكلور،غازعلىالصناعيونيحصل

الماء.فيالمذابالصوديومكلوريدمحاليلفيكهربائي

الوقتفي،العمليةهذهوتنتج.الكهربائيالتحليلانظر:

(.الكاوية)الصوداالصوديومهيدروكسيدمادة،نفسه

الصناعاتأكبرإحدىأساسالعمليةهذهوتمثل

الكاوياتأوالكلورقلوياتصناعةوهي،الكيميائية

دممائل.إلىوتحويلهالكلورضغطويمكن.الكلورية

مجموعةإلىالكلورينتميالكيمياية.خواصه

مكوناتأي،الهالوجيناتالمسماةاللافلزيةالعناصر

كيميائئا،الفائقبنشاطهالنقيال!طورويتميز.الأملاح

العناصرمعالاتحادإلىالهالوجيناتمنغيرهمثلوينحو

عاملوهومنها.الإلكتروناتتلقىطريقعنالأخرى

الموادإلكتروناتإطلاقفيويتسببقويمؤكسذ

.الأخرىا

الذريوعددهاح،بالرمزأمميمياءافيأطكلوريرمز

درجةعندكثافتهوتبلغ.453،35الذريووزنه،17

ت!ضيفويمكن3.سمجما.،..92ءنحوم02حرارة

حرارةدرجةعنديغليسائلاليصبحالكلوليغاز

.م01-89.0حرارةدرجةعندولمججمدم.50-34

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الملحالمجاريالهيدركلوريكحمص

الهالوجينا!ودامحولالملورياحص!دا

يستخدمدلذهانمضادعقارالكلوريرومارين

منذلكوغير)الفصام(،الشخصيةانفصامأحلاج

منويزيدمهدئةخواصذووهو.الحادةالعقليةالأمراضا

يستخدملذا،.للألموالمسكنةالخدرةالموادبعضفاعلية

العملياتيسبقالذيالتبنيجبدءفيأس!طوربرومازينا

حالاتلمعالجةالعقارهذاأحياناالأطباءويص!.الجراحية

لمعالجةأوشفائهممنالميئوسالمرضىلدىوالقيءالغثيان

المستمر.الفواقحالات

فىفرنعسافيالكلوربرومازينعقارتحضيرتم

يستخدمعقارأولوكان.العشرينالقرنمنالخمسينيات

(.حادةعقلية)أمراضالذهانحالاتمعالجةفيبفاعلية

العلاجعقاقيرمنوماتلاهالعقار،هذاا!شخدامأنوالواقع

مستشفياتمغادرةمنالمرضىآلافمكنقد،اخفسيا

لاستخدامالجانبيةالأعراضوتشمل.العقليةالأمراض

الفم.وجفافالسعاسالكلوربرومازين

المستعملةالحيويةالمضاداتمننوعالكلورمفئيكول

علىيقضيوهو.المعديةالأمراضمنقليلعددعلاجفي

التدخلطريقعنالأمراضتسببالتيالدقيقةالكائنات

مادةتسببوقدأطبروتين.تكوينهاعملياتفي

الأطباءيلجألذأ،قاتلةجانبيةآثاراالكلورمفنيكول

تستجيبلاالتىالخطيرةالحالاتفيفقطلاستخدامها

هذهوتشمل.سلامةالأكثرالحيويةبالمضاداتللعلاج
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،التيفوسوحمىالسحاياوالتهابالتيفوئيدحمىالأمراض

وهي،اللاهوائيةالبكتيرياعنالناجمةالأمراضومعظم

أكسجين.دونالعيشعلىقادرالبكتيريامننوع

،أم479عامفيالكلورمفنيكولمادةاكتشفت

الاستخدامفيالرائدةالحيويةالمضاداتبينمنوكانت

أهميتهاالمادةهذهأثبتتماوسرعان.والمحنطاقعلى

وقد.التيفوسأوبئةمنعددمواجهةفىللحياةمنقذكعقار

أخرىأمرأضعلاجفيأيضايستخدمونهاالأطبآءكان

اتضحولكن،البوليةالمسالكالتهاباتذلكفيبما،متنوعة

أثرايحدثالحيويالمضادهذاأنأم059عامبحلول

يمئنقيإذأحياناقاتلايكونلكنهالوقوعنادرجانبيا

بينواحدمريضلدىالدمويةالكرياتإنتاجمنالعظم

حالة.ألف03كل

الحيوية.المفماداتانظرأيضا:

إلىينتمىمركبأيا!روووروور!ن

علىتحتويالتيالعضويةالاصطناعيةالمركباتمجموعة

هما:المجموعةفيمركبينوأهم.والكربونوالفلورالكلور

يسمىالذي)33أحح(،الفلورأحاديالكلورثلاثىالميثان

ثنائيالكلورثنائيوالميثان،11الكلوروفلوروكربونأيضا

الكلوروفلوروكربونأيضايسمىوالذي،2أححع2الفلور

أجهزةفيمبرداتالكلوروفلوروكربوناتوتستخدم.21

بلاستيكيةرغوةولإنتاج،والثلاجاتالهواءتكييف

.العزلوموادالأثاثصنعفىتستخدم

وغير،سامينغير12و11والكلوروفلوروكربونان

تحويلهماويمكن،العاديةالظروففيللاشتعالقابلين

حالةومن،السيولةحالةإلىالغازيةالحالةمنبسهولة

يستخدمالخواصهذهوبعسبب.الغازيةالحالةإلىالسيولة

الجويالهباءمنتجاتصنعفيدواسرالمركبان

الدراساتولكن.الجويالهباءانظر:)الإيروسول(.

البيئةتضرالكلوروفلوروكربوناتأنإلىتشيرالعلمية

العلويالجويالغلاففيالأوزونجزيئاتبتكسيرها

والحيواناتالنباتاتيحمىغاز)30(والأوزون.للأرض

الشمصر.منالقادمةالبنفسجيةفوقالأشعةأضرارمن

الجويالغلافإلىالكلوروفلوروكربوناتتصلوعندما

كيميائياتتفاعلالتيالكلورذراتوتطلقتتفكك،العلوي

)20(.عاديأكسجينإلىوتحولهاالأوزونمع

،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخروفي

منتجاتاستخدامدولعدةح!ت،الثمانينياتوأوائل

استخدامها.مجالاتمعظمفيالكلوروفلوروكربونات

أكبروهي،دوبونتشركةأعلنت،أم889عاموفي

خطة،العالمفيللكلوروفلوروكربوناتمنتجةشركة

شركةوتنتج.مرأحلعلىالموادهذهإنتاجلإيقاف

التجاريةالماركةتحتفلوروكربوناتالكلورأدوبونت

المنتجةالدولمعظموافقتوقد.)فريوناباسمالمسجلة

عامبحلولإنتاجهاإنهاءعلىللكلوروفلوروع-بونات

،الفلوريالكربونالفلوربمبمالبيئىالتلوث.أيضا:انظر

ا!!وزون.المجمدبمالغذاء

مذيبايستخدماللونعديمكثيفسائلالكلورو!ورم

ويستخدم.الحشريةوالمبيداتوالأصباغالأدو!4صناعةفي

.الفلوروكربوناتلصناعةأسامميةكمادةأيض!الكلوروفورم

جراحيا.مبنخامضىفيمااستخدمقدمالكلوروفوأوكان

الكلوروفورماستخداميحظرالأقطار،اشكثيروفي

فقد.التجميلومستحضراتوالرقاقيرالأغذيةفى

منعاليةلجرعاتالتعرضأنالاكأصارأتأوضحت

.السرطانبداءالختبرحيواناتإصابةيممببالكلوروفورم

علىكلكيميائيينثلاثةاكتشفام،أ!81عاموفي

،سوبيرانيوجينالفرنسيوهمبمهـروفورمالكلمادة،حدة

صموئيلوالامريكي،ليبيكفونجوتصسوالألماني

يونججيمسالسيرعرض،أم847!،موفي.غوثري

مبنجاالكلوروفورمأستخدامكيفيةا-لمهورعلىسمبسون

الموافقةأستصدارفيفكتورياالملكةتوساىل.جراحيا

ولأنعاما.ومخدراللألممسكناالطب!ئياستخدامهعلى

حلتفقد،والكليتينوالكبدالقلبيضرقدالكلوروفورم

ضررا.أقلمبنجاتالحديثالطبفيمحله

يغليوهواح+سأ.3للكلوروفورمئيةاليموالصيغة

.م456-درجةعندويتجمد،م26حرارددرجةعند

لتخدير.ا:أيضئانظرا

اليخضور.:نظرا0فيلالكلورو

-/حالكلورأيونعلىيحتويكيميائيأصبمرا!رلد

العناصرمنسريعاالإلكتروناتالكلورذراتتجذبا.

واسعةمركباتوهي،الكلوريداتلتكونالأخرى

.الأرضس!لحعلىالانتشار

عضوية.غيرأوعضويةالكلوريداتتكونوقد

الكربودط،عنصرعلىالعضويةيداتالكلو)وتحتوي

الجافالغسيلفىالمستخدمالأثيلين!لورفوقوتشمل

فلوروكربوني.مركبوهو،الفريونالى!ىالتبريدوغاز

وأفلزيعنصرعلىالعضويةغيرالكاوريداتتحتويوقد

تخسرأنبعدالكلورمعالفلزاتمعظموتتحد..فلزيلا

أملاحوتتميز.الأملاحتسمى.كلوريداتلتكونإلكترونا
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وهى.وغليانهاانصهارهادرجةبارتفاعالكلوريدات

صهرها،عندأوالماءفيإذابتهاعندأصلكهرباءجيدموصل

وكلوريدالمعتاد،مبالطعامأوالصوديومكلوريدولشمل

العناصرتكونالتصوير.صناعةفيالمستحدمالفضة

باقتسامالكلوريداتمركباتالفلزاتوبعضاللافلزية

هذهوتتميزالكلور.ذرةمعالإلكتروناتمنزوج

وغليانها،انصهارهادرجاتبانخفاض!الكلوريدات

ويستخدم.الهيدروكلوريكحمضلتنتجالماءمعوتتفاعل

صناعةفي،الألومنيومكلوريدوهو،المركباتهذهأحد

التنظيف!.مواد

الكربون،الهيدروكلوريكحمضأيضا:انظر

الكيميائى.الملح،الملح،الفلوري

الماء،عسرإزالةانو:.الصوديومكلوريد

الملح.؟الكلوريد(،الصوديوميوجد)أيرالصوديوم

الفينيل.ان!:.الفيئيلكلوريد

مادة(سي.في.)بيالفينيلمتعددالكلوريد

تمتزخ،عاليةتحم!!درجةداتقوية)بلاستيكية(لدنة

ذاتأ!دائنلصنعالملوناتروالمالئاتالمزلقاتمعبسهولة

لدائنمنأساسياننوعانوهناك.متنوعةخصائص

المنتحاتوتشتمل.ومرنةصلبة:الفينيلمتعددالكلوريد

وألواحوالأنابيبالقواريرالصلبةاللدائنمنالمصنعة

اللدائنمنالمصنعةالمنتجاتأماالنوافذ.وإطاراتالجدران

المنفذةغيروالستائرأطماءالمنفذةغيرالملابسفتشملالمرنة

الكهربائية.والعوازلالحدائقوخراطيمللماء

اصطاعي.بوليمرالفينيلمتعددوالكلوريد

سلسليطويلجزيءالحدود،متعددأووالبوليمر،

بسيطةمحموعاتمنمتكررةأنماطمنيتكونالشكل

ويتكونالحد(.)أحادياتالمونومراتتسمىالذراتمن

أغينيل،اكلوريدمونومراتمنالفيني!متعددالكلوريد

ذراتوثلاتكربونذرجممامنمونومركليتكونحيث

الجزجميةالصبغةفإنوعليه.واحدةكلوروذرةهيدروجين

وليمث!حيثح(،6!2حول)1هيالفيني!متعددللكلوريد

يتلينأي،حراريبلاستيكوهو.المونومراتعدد

البلاستيكانظر:.العاليةالحرارةدرجاتعندوينصهر

(.البلاستيك)أنواع

هيالفينيلمتعددالكلوريدلتصنيعالشائعةوالويقة

يدفعالطريقةهذهوفي.الاستحلابيةالبلمرةطريقة

حيثضغط،تحتماءداخلغاز-وهو-الفينيلكلوريد

البوليمر.لتكوينالفينيلكلوريدمونومراتتتحد

الفينيلمتعددالكلوريدمنتجاتالمصنعونوينتج

(،فتحةعبرمنصهرةبلامشي!جةمادة)دفعالبثقبعمليات

داخلمنصهرةبلاستيكيةمادة)دفعبالنفخوالقوقي

بينمنصهرةبلامحتيكيةمادة)ضغطوالصقل(،قالب

(.ألواحلتشكيلأسطوانات

البوليمراتمنعددت!صينالفينيلكلوريدولإمكان

مونومرمنأكثرمنتتكونبوأجمراتوهي،التساهمية

يحتويالذيالبوليمرهوالبوليمراتهذهوأهمواحد.

تغطيةفيويستخدم،الفينيلوخلاتالفينيلكلوريدعلى

.الأرضياتا

عدةعلىالفينيلمتعددأحطوريدالدائنلاحتواءونظرا

ذلكعنوعوضا،صعبتصنيعهإعادةفإنم!ضنات

.كمالئاتتستخدممساحيقإلىاللدائنهذهتطحن

حمضانظر:.الهيدروجينكلوريد

)مركباتالهيدروجينالكلور،؟الهيدروكلوريك

.حير(اعيدروا

ضابطأم(.83اا-)078فونكارلكلوزفيتز،

نشرت.السمكريةالنظرياتفيوعالمالروسيالجيشفي

عنبعنوانكتابفىالحربعنوملاحظاتهياتهنف!إ

علىتأثيرهالهاوكانأم(834)1832الحرب

.قرنمنأكثرمدىعلىالعسكريةالسظريات

لألمانياتابعة)برجبروسيافيبرجفيكلوزفيتزولد

معاركفيوحاربأم297عامبالجيشوالتحقحاليا(،

.الأولنابليونللإمبراطورالفرنسيةالجيوشضدعديدة

نابليونهزمحيثأم815عامحملةالمعاركهذهوتشمل

الحربيةللكليةمديراأم818عامأصئثلوزفيتزنهائيا.

برلين.في

جيوشأنعنملاحظاتكتاباتهفيكلوزفيتزدون

أكبرتصميماتظهرأمتهمأجلمنيحاربونالذينالمواطنين

فقط.اللأرضأجلمنيحاربونالديالمحترفينالجسودمن

كانالحربنظرياتفيكلوزفيتزبهشاركالذيوالحديد

كلوزفيتزوكان.والشعبالجيشبينالوثيقةللعلاقةتحليله

".أخرىبطرقدبلوماسية!!متابعةمجردالحربيعتبر

للأمةالسياسيةالمصالحاعتبارالضروريمنكانوهكذا

نأأيضاأكدكما،العسكريةالأهدافامنأهميةأكثر

الحربأثناءبشجاعةوتعملالخاطرتحوضأنيجبالأمة

وكاملا.حاسمانصراتحققحتى

إيمانويليوليوسرودلفكلوسيوس،

فىأسهمألمانيفيزيائيعالمأم(.888)1822
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وضع.الطيعيةالعلوممنكعلمالحراريةالديناميةترسيخ

لا:وهيالحرأريةللديناميةالثانيالقانوننصأم085عام

إلىأبردجسممننفسهاتلقاءمنتمرأنالحرارةتستطع

بينتربطمعادلةواسشخرج.الحراريةالدينامةانظر:أسخن

وضعأنهكما.حرارتهودرجةلسائلالمشبعالبخارضغط

التحليلانظر:.الكهربائيالتحليللشرحنظرية

الكهربائي.

1(.بولندفي)الانبألمانياكوسلينفيكلوسيوسولد

الكلوسيينإلىرسالة.إلىرساللأ،الكلوسيين

منخطابوهيالجديد،العهدمنعشرالثانيالسفر

(،الانتركيا)غربيكلوسافيالنصارىإلىبولالقديمم!

الرسالةهذهنسبةصحةفياللاهوتعلماءبعضويشك

إليه.ونسبهاانتحلهاأتباعهأحدأنويعتقدون،بولإلى

أثناءذلكفعلقديكونفإنه،حقيقةكتبهاقدكانوإذأ

.م06عامنحو-رومافيربما-حبسهفترة

التعاليمخلطمغبةمنتحذيربمثابةمجملهافيوالرسالة

الطقوسبعضعلىتحتويالتيالفلسفةمنبنوعالنصرانية

هذهفيالكاتبويجادل.أخرىأشياءبينمناليهودية

إضافةإلىيحتاجولاتماماكافبالمسيحالإيمانبأنالرسالة

شيء.أي

.المقدسالكتابالقدي!ر،،بول:أيضاانظر

محامام(.ا-379)856بيلينجزفرانك،كلوغ

للسلامنوبلجائزةحازأمريكىدولةورجلودبلوماسى

برياند-كلوغمعاهدةإتمامفىلجهودهأم929عام

العدلبمحكمةقاضياتعيينهتم.أم289عامللحسلام

.أم03!عامالدائمةالدولية

حصلوقد،نيويوركبولايةبوتسدامفىكلوغولد

وقبلالقانونقرأأنهغيرالنظاميةالدراسةمنالقليلعلى

المهنيةالقضاياينظركانأم.877سنةمحاميايصبحلكي

الحديديةوالسككالبترولشركاتخصوصاوالاحتكار

.الورقواحتكار

الأمريكيالشيوخمجلسفيجمهورياعضواخدم

وعمل.أم239إلىام719عاممنمينيسوتاولايةعن

.أم259حتىام249عاممنبريطانيافىلدولتهسفيرا

حتى2591عاممنالخارجيةوزيرمنصبشغل

.ام92!

الدولية.العدلمحكمةأيضا:انظر

ملوكمنملكم(.151-)466؟الأولكلولمحيس

الأسرةفيالأقوياءالحكامأولوهو)الفرنجة(.الفران!جين

ورثعندما.الفرنسيةالدولةأ!سست،التيالميروفنجية

بينمنواحدايكونأنيعدلمم،481ءامالملككلوفيس

هزيمةمنم486عامتمكنثم،الفرنجةدبلصملوكمنعدد

يطلقاسم)الغالالغالبلادفيالرومانيةالجيو!ر،أكبرآخر

منوجزءاوبلجيكافرنعساالانتضمالتيالبلادعلى

منفتمكنالأخرىتلوواحدةالحملاتوتتالتألمانيا(.

والبرغنديين.،الغربيينالقوطوأسرة،سانالجرهقبائلهزيمة

بلادمعظمعلىحكمهبسطقدكانم705عاموبحلول

وشمالوهولنداولوكسمبرجوبلجيكاألمانيطوغربيالغال

أوروبا.غربى

الأرثوذكسىالمذهبيعتنقألمانيأولكلوفيسوكان

هراطقةإلىتحولواالألمانالحكاممعظملأأنبمالنصرأنيةمن

النصرانيةبدخولهكلوفيصونال.وثنيتهمعلىبقواأوآريين

الدين.رجالفيهمبماالكا:؟وليكالرعاياتأييد

الميروفنجي.؟القوطبمزهرة،!سوسنا:أيضاانظر

عامصويدزشرقيشمالفىتقعءقاطعةكانتعلويد

وبكلويدبالبلاد،المحليالحكمتنظيمأعيدعندما،ام699

الساحلطولعلىومصايفالشرقمر،صناعيحزام

ريفيةالمقاطعةهذهمنوالغربيةالجنوبيةوالأجزاء.الشمالي

متعرجة.وديانتتخللهامتموجةمرتةحاتفيهاتوجد

نهرفيهيمرالذيكلويدواديمنكلويد4التسمبوجاءت

كلويد.

،أم749عامويلزفيالمحلىالحكمزشطمأعيدوقد

مقاطعتيلدمجنتيجةكلويدءصاطعةأنشئتحيث

منصغيرجزءوضمالسابقتينشايروفلتدنبايشاير

كلويدأخذتكما،المجاورةجوينيدم!،فظةإلىدنبايشاير

بمريونتشاير.يعرف!ئانمماصغيراجزءا

الحكمنظام

أصولهمحيثمنكثيراكلويدس!انيتفاوت

يوجدأفرادخمسةكلبينومن.معيثخهموأنماط

الإنجليزية.واللغةالويلزيةاللغةيتكلمتقرليباواحدفرد

مناطقفيباللغتينالناطقينمنعاليةنسبةوتوجد

اللغةهيفالويلزيةالزراعيةالمناطقفيأما.المرتفعات

الساحليةالمناطقفىالناسمعظم!ثويتس،المتداولة

توجدالريفيةالمناطقوفي.الإنجليزيةالصناهـءوالمناطق

التدريس.فىالويلزيةاللغةدستخدمابتدائيةمدارس

إلىأم(699عام)حتىكلويدقسمتالمحل!إ.الحكم

وتشملوديسايدألين:هيالمحليللحكممقاطعاتست

وتمثلوكولوين،وهواردن(،كوناه)رص!فكىكوناه

ومولد،هولبولوتشملودلنكلويد،مر،الغربىالجزء
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وتشملوديلينكلويد،وجنوبيروثنوتشملوجليندرو

ركسهاموتشملمايلوروركسهاموري!!،برستاتن

كلويد.شمرقيوجنوب

الوحيدةوالمدينةالمقاطعةمجلسمت!رهيمولدوكانت

شرطةوتتخذ.أخاجامح!صمةتزورهاكانتالتيكلويدفي

مأ669عاموصى.لهامقرابيكولوينمنالشماليةويلز

إداراتبهاواستبدلواطقاطعاتالمناطقكافةإلغاءتم

المحليةالحكومةسلطهاتبكلتتمتعاتحادية

الاقتصاد

يزرعالخصيبوكلويددينهريحوضفي.الزراعة

بتصنيعفيقومونالتلاأ!سفوحفىأما،الحبوبالمزارعون

القاطنونالمزارعونيقومكما،الختلطهةبالزراعةأوالألبان

أح!!صالأغنامارالأبقاربتربيةالخليجيةالمرتفعاتفي

.كبيرةأهميةهناكاتالخضراوولزراعة.لحومها

ادفحمتعدينأهميةتضاءدتوالتحجير.التعدين

واحداماعداالمناجماجميعأعلقتفقدكلويدفيالحجري

الحراريوالصلصالوالسليكاالجيرحجرالمحاجرتنتجبينما

.كبيرةبك!يات

الفولاذهيئةقامتأم089عامفي.التصنيع

شوتون،فيتملكهاالتىمصائالفولاذباغلاقالبريطانية

الفولاذ،بصنعيقومبريمبوفىمصنعهناكمازالولكن

فيالفولاذتستعملكلويدفىالمصانعمنكثيراإنحيث

بينومن.الآليةالغسالاتمث!المصنوعاتبعض

والملابسالكيميائيةالموادالمهمةالأخرىالصناعات

وأحهزةوالعدلمساتنيةالإل!ضررالامحتهلاكيةوالبضائع

والبلاستيك.البصرياتوأليافوالورتالدقيقةالمعالجة

بيوكولوينوبرستاينإيلفيتوجد.السياحة

طريقةع!ىالولائموتقام،جميلةبحريةمرافقوأبرجيل

كما،روذنقلعةمثلالتاريخيةالمبانيفيالوسوالعصور

)الكرافانات(.عجلاتعلىالمتنقلةالبيوتمواقعتكثر

موجزةحقائق

ريل.،بيكولوي!،ركسهام:اللدنأكبر

.2كم524،2:المساحة

لسمة.005104:السكانعدد

،الحضراوات،اغمحاالأأجاد،امنتحات:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.الأغناما

الصل!،الملابس،الكيميائيةايراد،ا!ائراتاوالتطوير؟الضنيع

الزحاح،،الاستهلاكيهاطشحات،الإلكترونياتمكونات،اططب

الدوائيةالمستحضرات،الورقيةوالمحتحات،البصرياتاجافأ

الصلصال،الححريالفحموالتححيرالتعدي!،الأعديةوتصنيع

السليكا.،الحيريالححر،الحراري

مثل:الداخلفيأخرىسياحيةأماكنطورتوقد

الريفية.والمتنزهاتوالتراثياتاليدويةالحرفمراكز

الحديديةالسككخطيتجه.والاتصالاتالنقل

خطانيتجهوكذلكهوليهيد،إنىتشسترمناشئيسى

الخطوطهيوهذه.وركسهامروبونمنشمالأ!رعيان

مطارهواردنفىيوجدبينماكلويدفىالوحيدةالحديدية

بوستديليليفربولصحيفةبكلويدوتصدرصغير،

ميرسيسايد.فيتصدر

السطح

الشماليالساحلعلىكلويدتقع.والمساحةالموقع

جوينيدوالغربالجنوبمنويحدهالويلز،أسشرقىا

وشيبشايرميرسيسايدمحافظاتالشرقومنشبوويز،

56كلويدفيمسافةأقصىوتببغالإنجليزيةوشروبشاير

إلىالشرقمنكم55والجنوبإلىالشمالمنك!

.أخربا

الشمالباتجاهكلويدوادييسير.السطحمظاهر

إلىهيراثو!براريوتقعوروثن،ريلبينوالجنوب

م694برنترلنوهىفيهاقمةأعلىارتفاعويبلغ،الغرب

جبالسلسلةالشرقيةالجهةفيوتوجدالبحر.سطحفوق

يبلغحيثفماومولهىفيهاقمةواعلىكلويد،

هيلزبيروينتقعروذنمنالجنوبوفي.م555ارتفاعها

الخلابةالجيريةالتشكيلاتبينومنلاندجلا.وبراري

الكهوفتوجدك!الانجولين،قربأجلويسيجصخور

ترميركيونوفيأبرجيلقربميريادوجسيفينفىالجيرية

.أسافسينتقر!

ثلاثوهناك.ديونهركلويدنهرهما؟نهرينوأكبر

.المياهبخزنتقومبرنترلنفيبحيرات

ملم635مابينالسنويالأمطارهطوليتراوح:المناخ

.الجنوبفيذلكأضعافثلاثةمنيقربوماالشرقفي

درجاتخمسينايرشهرفيالحرارةدرجةمعدلويبا

م.641سبتمبرشهروفىمئوية

فيالحجريالعصرفىالناسعاش.تاريخيةنبذة

ميريادوجسيفينمثلمواقعفيالموجودةالكهوف

العصرإلىتاريخهايرجعالتيالمواقعوتوجد.وترميركيون

وسلسلةهيراثوجبراريفيالحديديأحصرواالبرشنزي

وامشخرجواكلويدعبرطريقاالرومانبنىكلويد.جبال

منعدداويلزأمراءحكمبعدوفيما.برمشاتنفياشصاص

التقسيماتعلىتطلقكلمة)وهىالكنترفات-المناطق

يفصلالذيافاسدبنيوقدكلويد،فيما(لمنطقةالقديمة

منيمتدوكان،الميلاديالثامنالقرنفىإنجلتراعنويلز

وتشيك.روبنوبريمبومارابرستاتن
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متنازعمناطقحولويلزأمراءبينحروبجرتوقد

فلنتفىالقلاعوبنواالرومانعليهاسيطروأخيراعليها

مأ284عاموفي.دنبجووروذنهولتوومولدورودلن

بموجبهتحولتالذيرودلنقانونالأولإدواردأصدر

كلويدوبقيت.فلنتمقاطعةأوشايرإلىتغينجلمقاطعة

جليندور.أوينالويلزيالثائرقبضةفيسنواتعشرلمدة

أصبحتام536سنةالعامالاتحادمرسوموبصدور

كلويداسمتحتالمقاطعتانأدمجتثمالموسعةدنبايشاير

.ام749عام

بينهم:منالمشاهير،منكبيرعددبكلويديرتبط

والشاعرويلز،فيالأولالروائييعدالذيأويندانيل

المكتشفستانليمورتنهنريأنكما،كيريوكالغنائي

دنبج.مواليدمنوالكاتب

أساتذةأشهرمنيعدام(.049-1)987دولكلي،

تعد.أصالةوأكثرهمالحديثالتشكيليالتصوير

منكليللفنانالطباعيةوالصوروالرسوماتاللوحات

.المبدعوأسلوبهمواهبهوتعكس،الخياليةالفنونروائع

والكتاباتالطفوليةبالرموزمليئةالعادةفىصغيرةلوحاته

وسكانه.العالمبأسرارمكتنفةداخليةرؤياإلىترمزالتي

اشتغلوقدالأحمر.البالونباسملوحةرسوماتهومن

والحبرالمائيةالألوانتشمل،الزيتعدا،كثيرةبموادكلي

والجرافيت.

وطدلكنهبعسويسرا،بيرنمنبالقربكلىولد

صديقاوأصبحألمانيا،إلىانتقلأنبعدكفنانمكانته

وعرض،ماركوفرانسكاندنسكيفاسيليللرسامين

الحربقبلالأزرقالراكبمجموعتهمامعأعماله

درسام(.9-18ا19)4وجيزبوقتالاولىالعالمية

حتى0291منللتصميمباوهاوسمدرسةفيكلي

النازيونتسلمعندمام3391عامألمانياغادر.ام929

حياته.بقيةقضىحيثسويسراإلىوانتقل.السلطة

أصولعلمكتاببعنوانالفنحولآرائهبعضونشرت

التدريس.

موناكو.أميرة.م(2891-291)9صلس،علي

رينيهالأميرمنزواجهاقبلمشهورةأمريكيةممثلةكانت

الثالث.رينيهانظر:.أم569عامموناكوأميرالثالث

موناكو.قربسياراتتصادمحادثبعدتوفيت

بولايةفيلادلفيافيكليباتريشاجريسولدت

عامالسينماشاشسةعلىمرةلأولظهرتوقدبنسلفانيا.

لهابطولةأول.ساعةعشرةالأربعفيلمفيأم519

مأ549عاموفيام(.)529الظهيرةعند:فىكانت

فيلأدائهاممثلةكأفضلالأكاديمية-نجائزةعلىحصلت

وتتزوجتتقاعدأنقبلفيلما11قدمتالأرياؤط.فتاةفيلم

رينيه.الأميرمن

نهرعلىالجسورم(؟591)3موجامبوألأم!،ومن

ام(،)549الخلفيةالنافذةأم(،)549ري-توكو

اللصعلىالقبضأم(،)549الجريمةعنالباحث

م(.591)6الراقىاقيمعم(؟591)5

الخارجينأشهركانأم(.088-أ)855للىعلي،

فكتوريا.فيبيفردجفيولدأستراليا.فيالقانونعلى

عاممنذالشرطةمعمستمرصراعفيى،أقاربهوكان

كانحيث،الثقةعدممنالجوهذافيذرنشأ.امء68

عدأء.نظرةالشرطةلرجاليخظرونةالعشيمهذهأفراد

فيإنتاجهاتمأفلاملعدةموضوعاكاكطندكان

منمجموعتانأرسلتم8781عامأحتوبرفي.أستراليا

الشرطة.رجالمنثلاثةكليوقتلند،لمطاردةالشرطة

جماعةلهماوصديقينكليآلبأنالحكو?فأعلنت

يأعلىيقبضلمنمكافأةوأعلنت،نونالةطعلىخارجة

لهم.مكثفةمطاردةذلكبعدوبدأتهـشا.أوحيامنهم

فيرهائنجلينروانقريةسكانالعصابةط-5جمعتوقد

بالفندقالشرطةرجالمن57وأحاط.جلينروانفندق

أفرادمنثلاثةقتلالحصاروخلال.ساعة11عنتزيدلمدة

ند.أسرتمبينماالعصابة

فيوشنقأم088أكتوبرفيذلكبعدندحوكم

.أم088نوفمبر11فمبملبورنسجن

سكانهاعدديبدغدتوانيا.مدنأكبر4ثاككليييدا

فيوكاوناسفيلنوسفقطوتفوقها.ن!صة0002191

ميمل.السابقفيتسمىكليبيداوكانت.السكانعدد

والمدينةالبلطجق.بحرساحلعلىلتوانياغربيفيوتقع

الاقتصاديةأنشطهاوتشمل.صناعيوهـركزبحريميناء

السفنبناء،الشحن،الأغذيةصناعة،الأسماثصيد

.والمنسوجات

ثمومن.أم252عامكليبيداالألمان،نالفرسأنشأ

عامالأولىالعالميةالحربنهايةحتىأ!لاداألمانياحكمت

منجزءاالمدينةأصبحتأم239مشةوفي.أم189

.أم939سنةكليبيداعلىالألمانوسيطر.المستقلةلتوانيا

السوفييتيةالجمهورياتإلىلتوانياالىموفييتيالاتحادوضم

احتلتأم459وفي.القوةطريق-تنام049سنة

لتوانيا.إلىوأرجعتهاكليبيداالسووربةالقوات

دالاتعنلتوانياانفصلتأم199عاموفي

جديد.منمستقلةدولةوأصبحتالسوفييتي
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وجميعالإنسانفىالتركيبمعقدعضوالكليلأ

عديدةحيويةوظائفالكليتانوتؤدي.الأخرىالفقاريات

منالختلفةالنفاياتالسائلهذاويخرج،البولإفرازأهمها

السمومفإنالوظيفةأداءفيال!طيتانفشلتوإذأ.الجسم

النهاية.فىالوفاةإلىوتؤديالجسمفيتتراكم

حجمويبلغ،الأرجوانيةالبنيةالفاصولياالكلىوتشبه

أسفلوتقعالبال!الرجلعنداليدقبضةنحوالكلية

الكليةوتقع.الفقريالعمودجانبيعلىالظهرمنتصف

.اليسرىالكليةمنقليلااسفلوهىالكبد،تحتاليمنى

يعيشونولكنهمفقط،واحدةبكليةالناسبعضويولد

طبيعية.حياة

منالبشريةأعليةاتتكون.البولالكليتانتفرزكيف

القشرةهىالترتيبعلىالطبقاتوهذه.طبقاتثلاث

.والحوضواللبالعضو،منالخارجىالسطحعلى

ولجفرع،اللبإلىالكلويالشريانمنالدمويسري

فأصغرأصغرشرايينإلىواللبالقشرةفيالكلويالشريان

للدمترشيجعبوحدةالشراورنهذهمنواحدكلوينتهي

ىدىالسليمتانالكديتانوتحتوي.الكلويةالوحدةتسمى

وهى،الكلويةالوحداتمنمليوبننحومجموعهيبلغما

يوميا.الدممنلتراا!.نحوترشح

الأوعيةمنشبكةمنالكلويةالوحدةوتتكون

محفظةبهاتحيطالتيالكبيبةوهى،الدقيقةالدموية

النبيبفىويفتحطبقت!ت،منغشاءوهي،بومان

داخلإلىالدمفيالبلازماأغلبالضغطويدفع.الملفف

النابخالنبيبىالسائلأما.بومانومحفظةالكبيبة

فيعندئذفيمرالمذابةوالكيميائياتالماءعلىويحتوي

فهوالكبيبةفىالدممنالباقيالجزءوأما.الملففىالنبيب

تحيطوهذهبمالشعيراتتسمىصغيرةأوعيةفييمر

داخلفيالنبيبيالسائلسريانوأثناء.الملففالنبيب

التيالموادتمتصالنبيبجدرانفيالخلايافإنالنبيب

الأحماضالموادهذهوتشم!.الجسمإليهايحتاج

تنضمعندئدوهيالماء،من%99ووالجلوكوزالأمينية

القلبإلىالدمالشعيراتوتعيد.الشعيراتفيالدمإلى

.الكلويالوريدعبر

فهيالنبيبفىالجسميمتصهالاالتيالموادأما

خلاياوتطرحاممتخدامها.عنالجسميعجزنفايات

هذهوتكون.النبيبيالسائلفىالنفاياتبقيةالكلية

واليوريا،النشادرتشملوهى،البولالختلفةالنفايات

النبيباتمنالبولويمرالزائد.والماء،اليوريكوحمض

فىالحوضطبقةإلىثمأكبرجامعةنبيباتإلىالملففة

كليةكلمنالبولالحالبيسمىأنبوبويحمل.الكلية

المثانة.إلى

كولىالحهار

الكلحة

!!"لحال!

!اي!حليل

يدلورا

ممكلويا

الحالبعبرالبولويسري.البول!شحةأسدمامنالمفاياتتزيلالكية

مقبمااليساروالى.الإحليلعبراررحارخإلىومحهاالمثالةإلى

ل!طية.طولى

الكلية

كلويةزحدة

القترة

ال!طوياقىيالى

الكلويةالوحدةلومادمحمطه
!

خصية

الثريادسلرع

-االكلوي

لملم!لحيىإ!

عرئ!عطوه!ثي11

حاسعلي!

،الكلويالشريانوينقسم.الكلويالشريادعبرالكليةإلىيدحلالدم

وحدةإلىمنهاأنبوبكليمتهيأصغرألابي!إلى،والل!القشرةفي

ترلتسيحشكمكلويةوحدةكلو!ي.الكلويةالوحدةترشئتسمى

وتمتص.الملففالنبيبإلىالكبيبةعبرالسائلةالدممحتوياتمعظما

التيالمفاياتتاركةالسائلمنالمطلولةالموادالنميبحدرادخلإيا

.البولت!صلى

خلالالجسممنيخرجحتىالمثانةفيالبولويتجمع

السليمتانالكليتانوتفرز.الإحليلهوآحرأنبوب

يوميا.البولمنولترينلتربينمايتراوح

عنفضلا-الكليتانتفرز.للكليتينأخرىوظائف

إنتاجفييتحكموهوإريتروبويتينيسمىهورمونا-البول

مندفيتامينالكليتانتحولكما-الحمراءالدمخلايا

هذامنالفعالةوالصورة.فعالةصورةإلىخاملةصورة

وتساعد.للعظامالطبيعىالنموأجلمنضروريةالفيتامين

الدمضغطعلىالمحافظةفى-ذلكإلىبالإضافة-ال!طيتان

الرينين.يسمىإنزيمبإفرازالجسمفى
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حادثفيالكليتينإحدىفقدتلو.الكليةأمراض

وظيفةوتؤديالأخرىتتضخمفقدلمرضنتيحةأو

فإنالكليتينكلتاتلفتأوفقدتإذاأما.معاالكليتين

.الموتوتسببالجسمفيتتراكمالنفايات

والحويضةالكليةالتهابالمسماةالكليةعدوىوتأتي

معظموتنشأ.الشائعةالكلىأمراضمنالأولىالمرتبةفي

ونادرا.أعلىإلىالمثانةمنتزحفعدوىمنالحالات

إذاإلاالكليةفشلإلىوالحويضةالكليةالتهابمايؤدي

البولي.المسلكانسدادمنمضاعفاتحدثت

الأجسامبوساطةأيضاالكليتانتتلفأنويمكن

وأالبكتيريايحاربلكىالجسمينتجهاالتيالمضادة

.الأخرىالجسمأماكنفيالفيروسات

الكبيبة،التهابإلىالتفاعلاتهذهأمثالوتؤدي

الكلى،كبيباتالتهابالالتهابمنالنوعهذاويسمى

برايت.مرضباسمالماضيفيمعروفاوكان

الكلىيتلفعنيفةأومزمنةبصورةالمرتفعالدموضغط

تؤديوقد.السكريمرضيفعلوكذلكخطيرا.تلفا

مجرىانسدادإلىوالأورامالكلىوحصواتالأكياس

.البول

بوساطةالكلىيتلفأنالمحتبسالبولويستطجع

التهابإلىيؤديأنيجوزأو.عليهاالضغطمنمايسببه

منأيضاالكليةاضطراباتتنشأوقد.والحويضةالكلية

وأالتسممحوادثأوالإصاباتأوالخلقيةالتشوهات

معينة.لأدويةجانبيكتأثير

تلفمنعانواأوكلاهمفقدواالذينمنكثيراإن

وتتصلالديال،الةبولمساطةالحياةقيدعلىيظلونالكلى

الدمويسري،المريضذراعفيشريانفيبأنبوبالالةهذه

فيوريدإلىالدمآخروتعيد،النفاياتتطرحالتيالالةفى

العمليةلهذهالخضوعإلىالمريضيحتاجوقد.الذراع

.الأسبوعفيمراتثلاثساعاتلعدةالدمديالالمسماة

البريتونىالدياليستخدمواأنالمرضىويستطئبعض

هذهوفي.بالالةالاتصالإلىتحتاجلامستمرةعمليةوهي

التجويففيالديالسائلمنوعاءإفراغيتمالعملية

دائمة،بصورةمثبتأنبوبخلالمنللمريضالبطي

تيارمنالنفاياتليلتقط،ساعاتعدةهناكالسائلويظل

بهويستبدلعندئذ،المستخدمالسائلالمريضيفرغثمالدم

جديدا.سائلا

سليمةكليةعلىآخرينكلىمرضىبعضويحصل

الكلية.زرععمليةبوساطةالمريضةالكليةعنبديلة

قريبشمخصمنمأخوذاالبديلالعضويكونأنويحسن

أكلبولكن،المريضأنسجةيوافقلكىالقرابةوثيق

فيماتوالهمقرابةلامتبرعينمنتأتيقدالبديلةالأعضاء

المريضجسمويحاول.أخرىلأسبابنتيجةأوالحوأدث

الحد!ةالأدويةأنإلا،الغريبةالأعضاءهذهيرفضأندائما

الكليةوتنقذالرفضعمليةعلىتسيطرأنعادةتستطع

المزروعة.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المثانةالإنسانجسمالكليةالتهاب

النقرسالكليةحصاةالبول

اليورياالأنسجةرراعةالبوليا

لجامعة.انظر:ا.لكليةا

الخاصةالثانويةالمدارسمجموعاتأكبرإلتونكلية

قاصرةوممط.العامةالمدارلرالمسماةوأشهرهاال!نجليزية

البنين.على

عشرونومنهمالإنجليز،الدولةرجالمنكثيراإن

فىمقرهاالتيالمدرلممةهذهفيتعلمواقدللوزراءرئيسا

حوالىتقعالتيبيركشايربمقاطعةالواقعةإيتونمدينة

طالب،0.021منأكثرويدرس.لندنغربىكم32

.إيتونكليةفيويعيشونسنة18سنإلى21سنمن

التاريختشملالمواد،منكثيرفيمقرراتالمدرسةتقدم

والرياضياتواللاتينيةاليونانيةواللغتين،واللاهوتالقديم

المساعدةلهيقدمخاصمشرفطالبولكل،والعلوم

هنريالملكأسس.الدراسةقاعاتخارجوالتعليم

07لتستوعب،م0441عامإيتونمدرسةالعسادس

منازلفىيعيشونطالبا02جانبإلىيقيموندارسا

الكلية.خارخ!

-الطلابمنلم""لمالدارسينعليهميطلقمنكان

الطلبةأما.دراسيةمنحايتلقون-فقراءومعظمهم

مصاريفويدفعون،غنيةألصرمنيأتونفكانوا،الاخرون

يعيشونإشونطلبةمعظمفإناليومأما.وإعاشتهمسكنهم

المدرسة.خارج

.إنجلترا:أيضاانظر

فيالمستقدةالمدارسأعرقإحدىوئشسترعليلأ

وليمونشستركاهنألسمهاوقد.شهرةوأكثرهاإنجلترا،

وشعارها.ام493عاموافتتحت،ام382عاموايكيهام

الكليةأسستوقد.الإنسانيصنعالحسنالسلوكهو:

المقبولينأعدادتزايدتأنهبيدفقيرا،دارسا07لتسعأصلأ

حينعشر،الثامنالقرنحتىالكليةوازدهرتتدريجيا.

صارالذيجودارد،ستانلىوليمأنقذوقدتتدهور.بدأت

كانتكما.بإصلاحاتهالمدرسةأم،697عاملهامديرا

مقرراتتدخلالتيالمدأرس،أولىمنونشستركلية

.والرياضياتالعلومفيتعليمية
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منتزوجت.الإغريقيةالأساطيرفيأميرةكليتمئسترا

أخيهمنهيلينأختهاوتزوجت،مسينىملكأجاممنون

وثلاثةأوريستيسهوابناكليتمنستراأنجبت.منيلاوس

تقولوكما.وكريسوثيميسوإلكتراإيفيجينياهنبنات

تسخركيإيفيجينياابنتهأجاممنونذبحفقدالأسطورة

،طروادةلمهاجمةالمبحرالإغريقلأسطولالريحالالهة

منكليتمنستراكرهتوقد.طروادةحربانظر:

سنينعشرانتقامهاوأجلتبابنتهما،تضحيتهأجاممنون

أوزارها.الحربتضعحتى

ابنحبفيشقعتأجاممنونعودةبانتظارهيوبينما

هيقتلتهطروادةمنزوجهاعودةوعند،إيجيستوسعمه

بقتلهاأبيهلمقت!!فانتقمأوريمستيسجاءثم.وإيجيستوس

وإيجيستوس.هي

فىهمبرسايدإقليمفيمحليةمقاطعةكليثورلمجى

بهايقع.نسمة932271سكانهايبلكلددإنجلترا،

العميقالبحريوالميناءكليثوربيس،الشهيرالصيفيالمنتجع

منجزءكليثوربيسمقاطعةضمنيدخل.إيمينجهام

مزدهرةالفواكهزراعةأنكماوالدز،لنكولنشايرسعهول

ألمقاطعة.اهذهفيأيضا

أيردندالجمهوريةالغربىالساح!!تمكللىمقاطعةكلير

السياسيينالقادةمنكبيرعددبهايرتبطمونستر.إقليمفي

إقبالآكليرمقاطعةوتلقىبها.أسماؤهماقترنتالذين

كبيرا.سياحيا

فيرئيسيةتطورمنطقةالجديدةشانونبلدةوتمثل

يوميةبرحلاتالأشخاصمنكثيرويقومأيرلخدا.غربي

الصناعيةالمناطقفيأوشانونمطارفيعملهمأماكنمن

إنس.مدينةكليرمدنوأكبر.المجاورة

مؤخراكلير!كانعددازداد.الحكمونظامالسكان

باستثناءأخرىأيرلنديةمقاطعةأيةنمونسبةمنأكبربنسبة

ازديادحالةفيكليروسكان.دبلنمنالقريبةالمقاطعات

أضموالكن،العشرينالقرنمنالستينياتمنتصفمنذ

فيالنموويتركز.السبعينياتفيدرجاتهأعلىإلىوصل

مناطقفيالسكانثلثاويقطن.ولمريكوشانونإنسمناطق

ريفية.

.%69كليرسكانبنالكاثوليكالروماننسبةتبلغ

الدينيةالطوائف!بينالثانيةالمرتبةفيأيرلنداكنيسةوتأتي

لكلتاالإداريةالتقسيماتوحعسبشعبيتها.حيثمن

كلالو.أسقفيةالمنطقةأراضيمعظمتتبع،الكنيستين

فىممثلينأربعةلهامنفصلةانتخابيةدائرةكليروتشكل

ويتولى(.الأدنىالبرلماني)المجلسإيريانديلفيالبرلمان

الحامصالقردفيليصحممستل!!حص!كلير،مقاطعةفىبخرتيقلعة

فيه.تقامالتيالوسطىاغروداممآد!الآدمتمهوروهو.الميلاديعر

مجالستوجدكماإنس،فيومقرهالمقاطعةمجلسالحكم

وكلرلق.إنسمنطقتىفىمدنية

بالزراعة،كليرسكانمن25%نحويعملالاقتصاد.

أكبرمعدلوهوهكتارا،02المزارعمساحةمتوسطويبلغ

الأخرىالمقاطعاتمنأيفيالمزارعحجممتوسطم!

للسكانالرئيسيانوالنشاطان.الغربيأيرلنداساحلعلى

فىالحليبويعالج.الألبانومزارعالأبقارتربيةهمابم

،الشرقفيمزارعإلىالأبقارمعظماوتنقل،قشدةمعام!!

وفىالشماليةالمناطقشالأغناماالمزارعونويربيأخسمينها.

الجياد.بتربيةلعضهمايقومكما،المرتفعات

سوىألمحاصيلتزرعولا،مراعالمزارعأراضيومعظم

المهمةالأنشطةومن.الزراعيةالأراضىمن%أمساحةفى

الحراجة.وغربيها،كليرشرقيفيالمرتفعةالمناطقفى

فيالعاملينربعمنلأكثرالعملالتصنيعأنشطةتؤمن

الإلكترونياتفيهابما،الخفيفةالهندسةأشغالوتمثلكلير.

الكيميائياتتحظىكما.الصناعيالإنتاجنصفنحو

المنطقةهوالرئيسىالصناعةومركز.الأهميةمنبقدر

منالخمسينياتفيأنشئتالتي،شحانونفيالصناعية

المطارفيالعمللزيادةوسيلةبوصفهاالعشرينأغرنأ

منكبيرعددالمنطقةتلكإلىانتقلوقد.أغريبا

هوللصناعةالاخرالرئيسيوالمركز.الخفيفةالصناعات

فيالمضغوطالخشبلمنتجاتمصنعويوجد.إنس

.س!!ارف

مونيبوينتفيأيرلندافيللطاقةمحطةأكبرتوجد

الحجريالفحمتستخدموهي.شانوننهرمصبعلى

الكهرومائية.أيرلندامحطاتأكبروتستخدم.المستورد

قطاعفىالمقاطعةسكانمن%45نحويعمل

التجزئةتجارةالمجالهذافيالمهمةالأنشطةومن.الخدمات

كما.والإدارةالصحيةوالخدماتأضعليمواوالمواصلات
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موجزةحقائق

نسمة.68209:السكانعدد

.2ك!ا.8813:المساحة

ضص،-ونأ-ركتنيوما،كلرش،نونشا،إنس:لكبرىاالمدن

كلكى.

الحليب.الأبقار،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الأحشاب.،الأ!ماكالبناء،مواد:أخرىأوليةمنتجات

الإلكترونية،المعدات،الرقيقةالحشبيةالألواح،الكيميائيات:الصناعة

المطبوعة،المواد،العدسات،الادوات،الغذائيةالمنتجات

.المنسوجات

)السهل(.وتعنيبالأيرلمدية،كلارآنمن:الاسمأعل

الأشياءومن.الرئيسيةالأنشطةمنالسياحةخدماتتعد

العصورطريقةعلىتقامالتيالمآدبالسياحتجذبالتي

أولكليروكانت.بنرتيقلعةمثلقلاعفيالوسطى

منالمصنوعةالأسقفذاتألاكواغفيهاتوجدمقاطعة

منتحإلمياهلزدوفارنابلدةوتعدللإيجار.تعرضالتىالقش

شعبيمهرجانفيهايقامحيثأيرلندا،فيالوحيدالمعدنية

سبتمبر.شهرفي

81إنالرئيسيالويقهوالمواصلاتخطوطوأهم

مروراجالويإلىلمريكمنشسمالأينطلقالذيأيم()8

الغربيالجزءيخدمدلا()6767إنالثانويوالطريق.بإنس

لم(.)6868إنالطريقإنسوبينبينهويصل،المقاطعةمن

خطعلىتسيروهيفقط،للشحنالقطاراتوتستخدم

الدولىشمانونمطارويأتيادلا(.)188إنللطريقمشابه

فيه،الحركةنشاطحيثمنأيرلندا،فيالثانيةالمرتبةفي

وفيه.الأطلسيعبرلرحلاترئيسيةبصورةويستخدم

المكانوهو.العالمفيالجماركمنمعفاةحرةسوقأول

لنقلمعديةوتعبر.الأيرلنديةالقهوةفيهاخترعتالذي

فيتاربرتإلىكلمرشانوننهرمصبالسيارات

.كيريمقاطعة

ثلاثةمنبهاالمياهتحيطجزيرةشبه.كليرالسطح

ومن،الأطلسيالمحيطالغربمنيحدهاإذ،جوانب

.جالويخليجالشمالومن،شانوننهرمصبالجنوب

وتبراريلمريكوبينبينهاديرجوبحيرةشانوننهرويفصل

كما02هوكليرفىامتدادوأقصىكلير.شرقيالواقعتين

الغربى.الجنوبفيلوبرأسإلىالشرقيالشمالمن

.الغربإلىالشرقمنكمء7المقاطعةعرضويبلغ

منالمشكلانبرناجوسليفأوتيسليفيمحبلا

كلير.شرقىفىالرمليوالحجرالصفحيوالطينالأردواز

بحيرةتحتهاوتقع.م053إلىالمرتفعاتهذهعلوويصل

التنزهعلىالناسيقبلحيث،شمانوننهرعلىالخلابةديرج

.بالقوارب

فوقالمقاطعةوسطفيالمنخفضةالأراضيوتقوم

سطحها،علىكثيرةبحيراتوهناك،كلسيةأحجار

الصيف.فيمياههاتجفالتيالبحيراتمنبعضها

فييصبالذيفرغسنهرفيكليرمياهمنكثيرويتجمع

.شانوننهرمصب

غربيفيمنخفضةهضبةمشكلة،الأرضوترتفع

نوعهامنالفريدةبيورنمنطقةتقع،الشمالوفيكلير.

العارية.الكلسيةالأحجارمنمساحاتمنوالمكونة

مياهأيةتوجدولاللزوار.مفتوحةفيهاإيلويوكهوف

كليرمنالغربيالجزءأراضيباقيلكن،بيورنفيسطحية

التيالخثومستنقعاتالمتدفقةالجداولفيهوتكثررطب

وتنت!.الرمليةوالأحجارالصفحيالطينفوقتستلقي

المذهلةموهربصخورالغربيالساحلعلىالصخورهذه

ارتفاعمنالأطلسيالمحيطإلىعموديةبصورةتنحدرالتى

هذاعلىأيضاللسباحةصالحةشواطئوتوجد.م002

وكلكي.لاهيشمنتجعيفيالساحل

أجزاءمعظمفيالسنويالأمطارسقوطمعدل!راوح

فيذلكعلىيزيدلكنه.أسم02و001بينماكلير

أياممنيوما071منأكثرفىالأمطاروتهطل.المرتفعات

فييبلغبينما،م56ينايرفيالحرارةدرجاتمتولممط.السنة

.مأهيوليو

والمناطقالحجريةبالأنصابغنيةكلير.تاريخيةنبذة

ماقبلعصورإلىتعودالتيوالمحصنةالمسيجةالزراعية

لكثيرآثارفيهاوتوجد.المبكرةالتاريخيةوالعصورالتاريخ

القلاعوكذلك،الوسطىالقرونوأديرةالسلتيةالاديرةمن

ساحةالسلتيةالعصورفيكليركانتفقد.البرجيةوالمنازل

قربيقطنبروبريانوكان.وكوناختمونستر!نصراع

هزيمةأثناءقتلوقدأيرلندا.ملوكملكوأصبحكلالو

.ام410عامدبلنقربكلونتارفمعركةفيالدنماركيين

أحفادوهم-اوبريانملوكلمملطةاقتصرت،مقتلهوبعد

كانتالتيمونستر،شماليثومندمملكةعلى-بروبريان

منها.جزءاكلير

حتىكليرعلىأوبريانأسرةسيطرةاستمرتوقد

الكروموليةالحروبوبعد.الميلاديعشرالسالغالقرن

للأيرلندينملاذا-كوناختمنجزءاباعتبارها-كانت

وقد.أيرلندامنأخرىأنحاءفيأراضيهمفقدواالذين

التيالمجاعةأثناءلغمديدةمعاناةكليرمقاطعةعانت

ومنالتا!ئكلشر.القرنمنالأربعينياتفيحدثت

لعضويةانتخبوامنأولكانواالذينالوطنيينالقادة

دانيال،الكاثوليكيالتحريربطلكليرفيالبرلمان

أصبحالذيفاليرا،ديوإيمون،أم828عامفىأوكونيل

.ام179عامفي،للجمهوريةورئيساللوزراءرئيسا
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بريانالشاعراسمالتخليدصيفيةدراسيةدورةوتعقد

كلير.أبناءمنوهومريمن

الموسوعةفىملةذاتمقالات

مونسترإبونفاليرا،ديدانيال،أوكولي!ط

نهر،لونلتماأيرلمدا

سينمافطمخرخأم(.819-ا)898رفي!،

()الخيالالفانتازيالأولىأفلامهفييستخدمكان،فرنسي

فىشعبياستحسانأولوا!ضسب.اليوميةالحياةمنليهزأ

الإيطاليةالقشقبعةالصامتالكوميديفيلمه

فيكليربدأالناطقةالأفلامابدأتوحينأبم(.)279

الموسيقية.الكوميديةالافلامإخراج

الإبداعىلاستخدامهالمدلبرالثناءكليراستحق

باريسأسطحتحتالكوميديفيلمهفيللصوت

أم(.319)الحريةأعطوناوكوميدياأم(،29)9

لوسيينرينيهالحقيقىاسمهكان.باريسفىكليرولد

أ!لاياتافىالثانيةالعالميةالحربأثناءعمل.تشومت

الفانتازيطرازمنكوميديينفيلمينأخرجحيث،المتحدة

غداحدثهذاأم(،)429ساحرةتزوجتوهما

وتشمل.أم469عامفرنساأإكليرعادام؟.)449

غربايتجهالشبحام(،)319المليونالاخرىأفلامه

أبوابأم(؟)459أحدهناكيكنلمحينئذم(بم1)359

م(.591)7باريس

لعضويةانتخابهيتمممينمائيمخرجأولكليركان

.أم069عامالفرنسيةالأكاديمية

قاموو!لى.،جحة!ارية!ارية!ةأولعليرموت

برحلاتتقوموكانت.فولتنروبرتوبنائهابتصميمها

المتحدةبالولاياتهدسوننهرعلىالركابلخدمةمنتظمة

البخاريةالسفينةبقيادةام708عامفولتنقام.الأمريكية

كتسييرهاوقوداالمحروقالخشبتستخدمالتى،كليرمونت

نيويوركمدينةمنالهدسوننهرعلىالأولىرحلتهافي

النهرسفينةباسممسجلةالسفينةوهذه.ألبانيإلى

باسمعموماتعرفولكنهاكليرمونتالبخاريةالشمالي

كليرمونت.

.روبرت،فولق:أيضانظرا

نظاماأرسى.القديمةأثينافيدودةرجلكليسئيئيز

بسلطةيتمتعكانالذيهيبياسبعدهناكديمقراطيا

كليسثينيزكان..مت051عامالح!صمعنعزلثم،مطلقة

استخدمتأنهازعمواالتيالنبيلةالكمائيونيدلقبيلةرئيسا

لإقناعبالغيبيتكهن(الوحيهي!سل)كاهنحكيما

كليسثينيزحصل.هيبياسبعزلأسبرطةملككليسثينيز،

حكومةوأقام،الشعبمنمساندةعلىذلكبعد

أثينافيالقبليةالتنظيماتباصلاححينذاكوقامديمقراطية

النبلاء،لقبائلالسياسيللتحكمنهايةووضع،القديمة

اختيارهميتماعضوخمسمائةمنمجلسللحكومةوكان

يأأماممفتوحةالمجلسعضويةكانت.بالسحبعامكل

مواطن.

النفىقانونسنكليسثينيزأنالعلماءبعضيعتقد

،خطرونأنهمالشعبيعتقدأسذيناأطسياسيينوالإقصاء

.الجديدةالديمقراطيةلحماية:ذأسك

أثينا.:أيضانظرا

أمريكي(.سياسي-أم)359إلدريدجكليفر،

علىيوجبالذيالسوداءالقوةمذهببتبنيهعرف

معالتعاملمنيتمكنواحتىممياسياينتظمواأنأصسودا

روحب!ضابهكليفراشتهر.القوةمو!منالأبيضالمجتمع

هذافيبإدراكهالنقادأشادأم(.)689الجليدعلى

الأمريكي.المجتمعفيالسودلاتجاهاتأحخابا

أركنساسواباسيكابفيكليفرإلدريدجليرويوأسد

قضىكاليفورنيا.فيوشب،الأمريكيةالمتحدةأسأ،ياتبا

فيسنينبفيعشبابهفى

عامعليهحكماسمجن.

عامينبالسجنأم589

الشروعبتهمةسنة41إلى

عامسبيلهأخلى.القتلفى

إلىوانضمأم،669

الأسود.النمرحزب

منظمةهذهوكانت

لتشجيعأنشئترادي!صالية

كليفرإلدريدجفيوترلج!االسودحقوق

ال!مريكي.المجتمع

إطلاقحادتفياتهامهلعدالجزائرإلىكليفرهرب

الولاياتإلىوعاد،أم689عامكاليفورنيافيالنار

التوبةبتجربةمرأنهوأعلن،أم759عامالأمريكيةالمتحدة

السياسيةمعتقداتهمنكثيرعنوتخلى،الدينيةوالهداية

،القانونلانتهاكهحينذاككليفرعلىقبض.السابقة

المراقبة.تحتيظلأنعلىام،089عامسراحهواطلق

عنالشيوخلمجلسنفسهترشيححاولأم869عامفي

ينجح.لمأنهإلاكاليفورنيالولايةالجمهوريالحزب

عدديبدغأوهايو.ولايةمدنكبرياتثانيةكليفلالد

معالمدينةسكانومجموع،نسمة661/505سكانها



93كليفلاند

صاعيمركزكليفلاند

المتحدةالولاياتفيرئيسي

لحيرةعلىتقع،الأمريكية

إلىالصورةفيتظهر.إيري

المدينةوسطالمبانياليسار

فيكليفلاند،مرفأسوجزء

منالمرفأوهذا.الصورةصدر

منطقةفيحركةالمرافئأكثر

فالسفن،العظمىالبحيرات

عمرتسيرالمحيطاتعابرة

سانتالبحريالطهريق

الأطلسىالمحيطمنلورانص

كليفلاند.حتى

صناعيمركزوهي.نسمة8311..221يبيئضواحيها

علىكليفلاندتقع.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيرئيسي

كوياهوجا.نهرمصبعند،إيريلبحيرةالجنوبيالشاطئ

كبيرشأنولها)الفولاذ(،للصلبمهممنتجكليفلاند

غربيوسطفيوالحضارةوالطبللنقلمركزابوصفها

.الكبرىللبحيراترئيسيميناءأنهاأمريكا،كما

والخططالأراضيمساحكليفلاند،موزيزأنشأ

،أم697عامكليفلاندللأراضيكونكتيكتبشركة

2.اكم79مساحتهاتبلغكليفلاند.القريةوسميت

الشوارعتتفرع2.كم3و059تبلغالمدينةمركزومساحة

الميدانالشائعواسمهالشهيرالمتنزهمنالمدينةمنالرئيسية

.العام

الولاياتفيكليفلاندسكانمن59%قرابةولد

عددمن%45الزنوجنسبةوتبلغ.الأمريكيةالمتحدة

للمدينة،الشرقىالجانبفيالزنوجمعظمويقيم.السكان

جذورلهمسكانهمالاخرينالمدينةسكانومجموعات

سلافية.أوإيطاليةأومجريةأوألمانية

00422كليفلاندمنطقةفىالمصانععدديبلغ

البضائعمنأمريكيدولاربليونماقيمتهوتنتج،مصنع

الصناعة.فىيعملونالمدينةعمالمن%45ونحوسنويا.

كما.النقلمعداتإنتاجهىكليفلاندفيصناعةوأهم

المكائن.ومعداتآلاتايضاتنئثليفلاند

البحيراتعلىحركةالموانئأكثرمنكليفلاندميناء

متريطنمليونعشراثنىتبلغبضاعةيتداول،الكبرى

الجنوبفىالدوليهوبكنزكليفلاندمطاريقعسنويا.

للمدينة.الغري

فيالدوليةالشهرةذوكليفلاندأوركسترافريقيعزف

الهواءفيموسيقيةحفلاتتقدمكماسيفيرانس،قاعة

وشركتانكليفلاند،باليهفرقةأيضابالمدينةويوجد.الطلق

فيوالإيروكوايزوالإيريالتشيبيواالهنودعاش.للأوبرا

عامالبيضالمستوطنونإليهايصلأنقبلكليفلاندمنطقة

التاسعالقرنأوائلفيالمنطقةهذهإلىوصل.أم697

تقدمساعدإنجلاند.نيومنمستوطنونالميلاديعشر

فيوبدأ.كبيرةمساعدةكليفيلاندفيالصلبصناعة

خارجالسكنإلىاتجاهالعشرينالقرنمنالخمسينيات

الطبقةمنالبيضعائلاتمنكثيرفانتقلت،المدينة

المدينة.خارجبنيتالتي،الجديدةالأحياءإلى،المتوسطة

نسمة0005.19نحومنكليفلاندسكانعددونقص

.أم099عامنسمة000.005نحوإلىأم059عام

لثرقيجنوبفيصغيرةصناعيةمقاطعةكانتلمجصلد

بهاواستبدلالمقاطعةإلغاءتم،ام699عاموفيإنجلترا.

ثم،المقاطعةهذهعبرالتيزنهريمر.صغيرةاتحاديةإدارات

مصانعالتيزنوضفتيعلىتوجد.الشمالبحرفييصب

والفولاذ.الحديدومصانع،الكيميائيةللموادضخمة

حيثأم؟749عامفىكليفلاندمقاطعةانشئت

جزءاإليهاوضمتهارتلبولوتيزسايد،بلدتيمحلحلت

جاءيوركشاير.شماليمنوجزءادرمشرقيجنوبمن

منوالاسم،كليفلاندمنطقةوبراريتلالمناسمها

.التلالبلدويعنيسكسونىأنجلوأصل

الحكمونظامالسكان

والثقافيالترفيهيالمركزميدلزبورو،تعتبر.الترويح

والعلومللاثارمتحففيهاويوجد.العسابقةللمقاطعة

.للفنونعرضيىوصالة

القدملكرةفريقوميدلزبورو،هارتلبولمنكلفى

المدنجميع.القدملكرةالإنجليزيالاتحادفىيلعب

والرجبىللكريكيتالهواةمنفرقلديهاالكبيرةوالقرى

ردكارفىالخيلسباقميادينتوجدكما.القدموكرة



كليفلاند04

والإبحارالسمكصيدينتشرتيز.-أون-وستوكتون

الساحل.امتدادعلىبالسفن

السحر.منعريقتراثلكليفلاند.المحليةالعادات

البراريفيالناسبعضهناكهذه،أيامنافىوحتى

.الساحراتتصنعهارقىعنحكاياتيروونوالوديان

كليفلاندانقسمتأم،699أبريلقبل.المحلىالحكم

اختي،هارتلبول:هيالمحلىالحكمالأغراضمناطقأرلغإلى

تشملالتيولانجبورع،المقاطعةمنالش!اليالجزءتضم

وسونتبيرنجزبرهضمتكماكليفلاند،منالشرقيالجزء

-أون-ستوكتونومقاطعةميدلزبورو،ومقاطعةوردكار،

شسؤونوتتولى.المقاطعةمنأمخربياالجزءتشملالتيتيز،

ميدلزبورو.ومقرهاكليفلاندضمرطةالمقاطعةفىالأمن

قتصادلاا

لمصانعمجمعأضخمتيزسايدفييوجد.التصنيع

بلنجهامالمنطقةهذهوتضمبريطانيا.فيالكيميائيات

تيز،-أون-وستوكتون،أجةالشماوأورمزبىوميدلزبورو

مصانعتملكهل!جميائياتمصنعأضخموولتن.وتيزبورت

بلنجهامفييوجدوآي(،.سي.)آيالملكيةالكيميائيات

منوعيرهاالنشادركبريتاتلصنعالنشادر،وينتج

الصوديوموحصبوناتالكلورإلىبالإضافةالأسمدة

فييستعملالذي،الكبرتحيكوحمض،النيتريكوحمض

البلاستيكية.الصناعات

مصبمنالشمالىالجانبعلىالنفطمصافيتقع

،البتروكيميائياتلإنتاجالخامالنفطيكررحيثالتيز؟نهر

بلنجهامفىالكيميائياتلمصافيخامكموادتستخدماكتى

منالبتروكيميائياتلنقلللأنابيبخطيوجد.وتيزبورت

مرسيسايد.منطقةفيالكيميائياتمصانعإلىكليفلاند

نهرضفتيكلتاعلىوالفولاذالحديدمصانعتمتد

إلىميدلزبورومن،الجنوبيةأضفةاعلىتمتدحيثالتيز،

.هارتلبولإلىميدلزبورومنأجةالشماالضفةوعلىردكار

ميدلزبورو،منطقةفيوالفولاذالحديدصناعةتطوريعزى

اليومأما.المحليةالرسوبياتمنالخامالحديدتوفرأصسهولة

أوونورثامبتونشايرأسكولنشايرمنالخامالحديدحلبفيتما

منكثيراأيضاالصناعةهذهوتستعم!!البلاد.خارجمن

اللازمةالأخرىالخامالموادأما.خامكموادالحديدنفايات

الفحممناجممنيأتىالذي،الفحمفهيأصناعةألهذه

يأتيالذيالجيروحجركليفلاندمنالشمالإلىالواقعة

البناين.تلالصت

شفيلدإلىكليفلاندفيالمنتجالحديدمنجزءيشحن

الجزءأما.المصقولةالأدواتلإنتاج،المدنمنوغيرها

فيالعماليستخدمفمثلامحليا.فيستخدمأجاقيا

الصناعيةالمعداتصناعةفىالفولاذتيز-أون-ستوكتون

أضقيلة.ا

الكهربائيةالهندسةعلىهارتلبولصناعاتتشتمل

الأنابيب.إنتاجومصانعالفولاذومصانعالسفنوبناء

واسعةوأحواضالأسماكلصيدرصيفوللمدينة

منالمستوردالخاموالحديدالخامالصناعةخشبتستوعب

بحرغازلصناعةقاعدةهارتلبولتشكلكما.الخارج

.الشمال

فيالنقالالجسر

بكليفلالدميدلزبورو،

يحملإنجلترافي

منصةعلىالمركبات

التيز.نهرعبرمتحركة



كليفلاندأ!ا

موفيةحقائق

وميدلزبورووهارتلبول،تيز-أون-ستوكتون:الكبيرةا!لدن

2.كم585:المساحة

نسمة.01/541أم(:.)199عامالسكانعدد

الأدوات،الكيميائياتت!هوير:الصحناعة:الأساسيةاللنتجات

والفولاذ.البلاستيكيةالموادالحديد،،الهندسيةالأدوات،الكهربائية

.والبوتاسالححريالفحم:التعدين

واللفت.اللمتيالملفوف،البطاطص،الشوفان،للحليبالبقر:الزراعة

البقرالمدنمنالقريبونالمزارعونيربي.الزراعة

البقرفيربونالأخرىكليفلانداجزاءفيأما.للحليب

كثيرفىوالدواجنوالخنازيرالأغنامتربىكما،للحوم

الجذريةوالخضراواتالشوفانالمحاصيلأهم.المزارعمن

واديوفي.للحيواناتعلفامعظمهايستخدموالتي

اللفتىوالملفوفالبطاطسبانتاجالمزارعونيقومالتيز

واللفت.

منطقةمنشمالآالحجريللفحمحقليمتد.التعدين

أحواضوتقومووير.وتايندرهامبمقاطعاتماراهارتلبول

الخامالحديدمخزون--ئمماالحجريالفحمبتصديرهارتلبول

تنتجزالتماولكن،معظمهنفدفقدكليفلاندتلالفي

قربسكننغروففىالخامالحديدمنالكمياتبعض

بروتن.

إلىالملحمثلالكيميائيةالموادمنالمحليةالخزوناتأدت

جريتهامفييوجد.الكيمائيةكليفلاندصناعاتتطور

،الأرضسطحتحتم،003عمقعلىالملحمنطبقة

المحلولأما،لإذابتهأسفلإلىالماءبفحخالمبحويعستخلص

كما.المحليةالمعاملفيويكرر،أعلىإلىفيضخالملحى

.البوتاسمنضخمةمخزوناتالمجاورةالمنطقةفيتوجد

للسياحةأماكنثلاثةكليفلاندفيتوجد.السياحة

ذسى،بايمارسك:وهيجيدةرمليةشواطئبهاوكلها

الترويحيةبمرافقهاردكارتشتهر.وسولتبيرنوردكار،

.المتميزةالتسليةوأماكن

فيمهمةالموانئأرصفةتعتبر.والاتصالاتالنقل

حيثوميدلزبورو،هارتلبولالموانئوأهمكليفلاند،

البضائعشحنويتمللصناعةاللازمةالخامالموادتستورد

هولندا.فيوروتردامميدلزبوروبينتعملسفنفي،العامة

ألاتصالاتولكن،المقاطعةعبرالطرقمنشمبكةتمر

ويجري.ضعيفةالبناينتلالعبرالغربباتجاهالطرقعلى

.النقالميدلزبوروجسربوساطةالتيزنهرفوقالعبور

يوركبمدينة،المقاطعةرئيسيحديدسكةخطيربط

ويمر.الشمالفيتاينعبرنيوكاسلوبمدينة،الجنوبفي

وميدلزبوروتيز-أون-ستوكتونمدينةعبرالخطهذا

.وهارتلبول

لهيئةتابعةمحليةإذاعةمحطةميدلزبوروفىتوجد

تيز-إذاعةأماكليفلاند،إذاعةتسمى،البريطانيةالإذاعة

-أون-ستوكتونمدينةمنفتبث-مستقلةمحطةوهى

وميدلزبورو.هارتلبولفياليوميةالصحفتصدركماتيز،

السطح

كانتالسابقالإداريالتقسيمفي.والمساحةالموقع

،والغربالشمالمندرهامتحدهاصغيرةمقاطعةكليفلاند

منالشمالوبحر،الجنوبمنالشماليةويوركشاير

الجنوبإلىالشمالمنلهاقياسأطوليبلغ.الشرق

24حواليالغربإلىالشرقومن،فقطكم27حوالي

كم.

منالجنويالجزءفيكليفلاندتلالتقع.التضاريس

التيروزبريقمةهيفيهانقطةواعلى.السابقةالمقاطعة

الجروفتمتدالبحر.سطحفوقم317إلىارتفاعهايصل

وإلىهارتلبولمنبالقربالساحلطولعلىالصخرية

.براريالمقاطعة7أراضيمعظع.سولتبيرنمنالجنولهب

إلىالغربمنكليفلاندعبرالتيزنهريجري-الأنهار.

بتوسئالحفاراتقامتالأخيرةالسنواتوفى.الشرق

الواقعةتيزماوثوفي.النفطلناقلاتليتسعالنهروتعميق

ومناطقواسعةمستنقعاتتوجد،هارتلبولمنالجنوبإلى

مستوية.رملية

أمطاروبهطولمتقلببمناخكليفلاندتتمتع.المناخ

الشهورأكثر.الساحلعلىالضبابيكثرنسبيا.قليلة

حواليالحرارةدرجةمعدليبلغحيثيوليو،شهرحرارة

درجةمعدليصلحيثيناير،شهرالشهوروأبرد.م16

.م45رةلحراا

منالقادمالمطرمنكليفلاندالبناينتلالتحمي

معظمكليفلاند.تلالمطراالمقاطعةأجزاءوأكثر.الغرب

عنفيهاالأمطارهطولمعدليزيدلاالمقاطعةفيالمناطق

ملم.62ء

ئاريخيةنبذة

منمنطقة،التاريخقبلماعصورفيكليفلاندكانت

.الناسمنالقليلإلايقطهايكنولم،والبراريالغابات

فقدالإنجليزأمامحدودا،المنطقةعلىالرومانتأثيركان

المنخفضةالأراضيفيالغاباتأشجاربقطعتدريجياقاموا

.المزارعوطوروا

يدروبرتأصبحقصير،بوقتالنورمنديالغزوبعد

عشر،الثانيالقرنأواخروفي.لهارتلبولحاكمابروس

وفي،هارتلبولميناءالصليببيئسفنمن4أسطواستخدم

ميثاقا،المدينةجونالملكأعطىعشر،الثالثالقرن

القرنوفي.عديدةوامتيازاتحقوقعلىبموجبهحصلت
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ومدينةمرموقاعسكرياميناءهارتلبولأصبحتعشرالرابع

سقطهت،الإنجليزيةالأهليةالحربخلالوفى.شأنذات

أهميةتراجعت.الأسكتلنديةالقواتأيديفيالمدينة

تحولتعشرالثامنالقرنحلولومع.ذلكبعدهارتلبول

الس!ك.لصيدقريةمجردإلى

فىكليفلاندمنطقةفيالحجريالفحمتعدينبدأ

نموإلىهذهالتعدينصناعةتطوروأدىعشر،الرالغالقرن

الصناعية،الثورةخلالوفيتيز.-أون-ستوكتونمدينة

صرجا!،أم582عاموفي.بسرعةكليفلاندتطورت

القاطراتيستخدمعامحديديخطأولستيفنسون

إلىتيز-أون-ستوكتونمنيسيربدأحيث،البخارية

.دارلينجتون

تيز.-أون-ستوكتون؟هارتلبول:أيضاان!

فىالتلالمنمجوعةكديفلاندتلال.تلالكليفلائد،

والشماليالشماليالجزءتمثلبإنجلترايوركشايرنورث

ناشيونالالمورزتشكلالتىالمستنقعاتهضبةمنالشرقى

جمالذاتكليفلاندتلالمن.كثيريوركنورثفىبارك

.خلابطبيعي

لرئي!ا.(م8091-7381)فرجرو،كليفلاند

غيرلفترت!تالرئاسةمنصبشغ!!الذيالوحيدالأمريكى

)1885والعشرينالثانىاشئيسكانحيث،متعاقبتين

ام(.798-1)398والعشرينوالرابعأم(،-988

سمالديمقراطيالحزبعنرئيسأولكليفلاندكان

-1861)الأمريكيةالأهليةالحرببعدانتخابه

الذيالحدإلىالحربمشاعرهدأتحيثأم(،865

فوزأنكما.أخرىمرةيعودأنالحزبينلنظامسمح

حكوماتوجهلطخماعلىاحتجاجاكانكليفلاند

وكان.الحرببعدوضياعفسادمنالجمهوريالحزب

بالحكومة.الثقةإعادةفضللنزاهته

بولايةكالدويلبلدةفيكليفلاندجروفرستيفنولد

إلىانتقلعمرهمنعشرةالسابعةبلوغهوعند.نيوجيرسي

.القانوندرسحيث،نيويوركولايةفيبفلوميناء

،أم881عامرفي.م9185عامفيالمحاماةوامتهن

انتخاباتفىفاز،أم882عاموفيلبفلو.عمدةانتخب

بانتخاباتفازام،884عامفيثم.نيويوركولايةحاكم

مرشحبلينجيجيمسعلىتغلبهبعدالأمريكيةالرئاسة

.الجمهوريالحزب

امتفادم(.9188-)1885الأولىالرئاسةفترة

الجمهوريين،منللشيوخمجلساواجهالذيكليفلاند،

والتعيينالنقضحقفيكرئيسسلطاتهمنفعالةالحشفادة

الجمركيةالرسوممسألةوكانت.الإداريةوالسلطة

التيالقضاياأهممنواحدةأ!اردات(أعلى)الضرائب

الصناعةفدعاة.الأولىرئاستهفترةأثناءكليفلاندواجهت

فى،العاليةللأسعارحمايةمرتفعةرسومايريدونثانوا

تثقلالغارمةالديونكانتالذين،المزارعينأنح!ت

لاحتىالمنخفضةالرسوميحبذونكانوا،كواهلهم

المصنعةالسلعلشراءباهظةمبالغتحملإلىيضطروا

خفضضرورةيرىكليفلاندوكان.الخارجمنالوأردة

مماأكثرالأموالمنتجمعكانتالدولةلانوذلك،اشسوم

بخفضها.الكونجرسإقناعفىيفلحلمأنهإلامنها.تنفة!

العالميالأدبفيأسهمحالدأدبيأثرودمئةكليلة

فياختلفكماأصلهفىاختلفكتابوهوعموما.

عننقلعماكانتوأيهاالأصلعنكانتأيها:ترجماته

الأصل.

المقفعابنترجمهاالتيالعربيةالنسخةكانتوقد

أثارته،كبيرينوجدلدرسمثارم(،975هـ،أ24)ت

كليلةكتابعنكتبتالتىالكتيرةالدراساتواستقصته

وأما.المقفعابنانظر:.المقفعابنالكاتبوعن،ودمنة

عنأومباشرةالعربيالنصعننقلتالتيالترجمات

الحديثة،السريانية:فهيالعربيالنصعنمترجمةنصوص

الهندية،والفارلمسية،الثانيةثمالأولىوالفارسية،هـالإنجليزية

واللاتينية،والعبرية،والإيطالية،واليونانيةكيةوا!

أما.القديمةوالأسبانية،أغديمةااللاتينيةثم،أ!سطىا

لغاتعنترجمفأكثرها،الأخرىالأوروبيةانترجمات

.مباشرةالعريالنصعنأخذتوسيطة

مولعابرزويهالفارسيالعالمكان.الكتابأصل

فقرأ،انوشروانكسرىمنمقرباوكان،والعلمبالحكمة

الميتعلىينثرنباتالديهمإنيقولزعماالهنودكتابفي

منبتشجيعالهندإلىبرزويهفارتحل.الحالفيفيتكلم

نأعرفحتىكثيرةمصاعبوواجهتهأنوشروانكسرى

لدىالموجودودمنةكليلةلكتابرمزهوالمقصودالنبات

متوارثاكانالكتابهذاإن:وقيلالهند.حاكمالراجا

برزويهأنإلاباممتنساخه،لأحديسمحلاالحاكمعند

علىالاطلاعاستطاعخلقهوحسنوحكمتهبعلمه

ماأنوشروانكسرىإلىيرسلوكان،الهنديةالنسخة

منيصلماكتابةبزرجمهروتولىتباعا.منهايحفظه

برزويه.العالمعنبنبذةالكتابوصدربرزويه

بيدباالفيلسوفيرويهاقصصحولكلهوالكتاب

الفارسيةالنسخةعلىالمقفعابنواطلع.دبشليمللملك

وثقافته.وتفكيرهنفسهبال!يأثرلهاوكان،ودمنةلكليلة

الهنديللفيلسوفوالسياسىالاجتماعيالظرفوكان
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معالمقفعابنفيهكانمايشابهدبشليمالملكمعبيدبا

المباشرغيرالنصبحإلىبحاجةكانالذيالمنصور،الخليفة

يخرجأويمالئهمنبكلوالبطشالبأسقوةمنعنهعرفلما

للكتابالمقفعابنترجمةاتسمتلذا.طاعتهعن

المقفعابنفأضاف،والمكانيالزمانيظرفهابخصوصية

بعضها،فيوعدل،تأليفهنسجمنالقصصبعض

المشوقأسلوبهأضافهاجديدةروحامنهاالمترجموأكمسب

الرائع.وعرضه

تجريقصصاالكتابيتناول.وهدفهالكتابموضوع

لتصلالحيوانوتستنطقظاهرها،فىالحيوانلسانعلى

المجتفلشؤونوإصلاحيةأخلاقيةأخرىأهدافإلى

لغايةتوظيفأداةودمنةكليلةفيفالحيوان.والسياسة

الكاتب.قصدها

منأو،مباشرةالحكمةلعرضالهدفهذايتحققوقد

الإنسانيبالدورالحيوانقيامفىتظهرالتيالفكاهةخلال

الكتاب"وأما:المقفعأبنقالالحوار.أوالمسلكسواء

والسفهاءلحكمتهالحكماءفاختارهولهوا،حكمةفجمع

إليهصارماحفظفيناشطالأحداثمنوالمتعلم،للهوه

ماهو.ولايدريصدرهفىيربطأمرمن

غرضاللكتابأنمرةمنأكثرالمقفعابنصرحوقد

،الكتابهذاقرأمن"وكذلك:فيقولباطنيا،وآخرظاهريا

بماينتفعلمباطناأوظاهراغرضهيعلمولمفيهمايفهمولم

".ونقشهخطهمنلهبدا

حكايةعلىالكتابيقوم.وأسلوبهالكتابتبويب

لهفيسوقعنه،بيدباالفيلسوفدبشليمالملكيسألمثل

شكلأالقصصتلكوتأخذ.المثلهذاعنقصةالأخير

فيلتضموتتسعتطول،الحيواناتألسنةعلىخرافيا

النهايةفيتصلأنإلى،متداخلةأخرىقصصئاجوانبها

بعض،إلىبعضهايفضيالقصصمنمتشابكةحلقةإلى

مستزيداالقارئمنهينهل،والتجاربالحكممنعالماعاقدة

منبهرا،للكتابجديدةقراءةكلفيالحكمتلكمن

.الفكرةوعمقالأسلوببرشاقة

أم(.10عامحوالي-؟)القديس،الأولكليمئت

حعسبويعتبر.م29عامحواليالبابويةلمنصبانتخب

القديسبعدالتواليعلىالثالقرومامطرانالتقاليد

فيالكنيسةإلىكتبهالذيبخطابهكليمنتاشتهر.بطرس

التكبربشدةفيهوأدانم،69عامحواليكورنث

الصادرالمتابعةأمربتفصيلفيهوقام،الكنيسةفيوالغطرسة

المساعد.الكنيسةوشصل!الأكبرالقسيعرإلىالمطرانمن

فيالبابالسلطةممارلممةأولبعدفيماهذأخطابهاعتبروقد

أهتماماتولكنروما.خارجنصرانيةكنيسةشؤون

روحانيةكانتالخطابلهذاكتابتهفيوأهدافهكليمنت

نصأقدمهوالخطابوهذا.شرعيةوليمستوأخوية

.المقدسالكتابباستثناءباقيامازالنصرانى

هوكانربماروما.مواطنيمنمواطناكليمنتكان

القديصمعويعملكليمنتيدعىكانالذيالرجلنفس

فيليبي.فىبول

حعسب.كليمنتحياةحولكثيرةأساطيرهناك

فيبهألقىحيثكليمنتقتلالأساطير،هذهإحدى

التحققيمكنلالكن،المرساةعنقهحولربطوقدالبحر،

الأساطير.هذهصدقمن

انتخبأم(.ا-506)536الثامنكليمئت

حركةفترةفيوذلكام،295عامفىروماباباكليمنت

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفيوال!صلاخالتجديد

البروتستانتي.الإصلاحلحركةالمعارضةبحركةالمعروفة

تجسيداالبابويةمنصبفيوهو،الثامنكليمنتكان

رجلأكانلقد.الكاثوليكيللإصلاحالرومانيةالعلياللمثل

شاملةكثيرةعباداتويؤديالصيامعلىيحرصورعاتقيا

أصدرروما.فيالزائرينكناشقدميهعلىبانتظامويزور

راجعكما،للإنجيلاللاتينيةالترجمةمنمصوبةنسخة

.والقداسبالصلاةالخاصةالكنيسةكتبأهمأيضا

حاعبهنريكليمنتالبابااعترف،أم595عامفى

اعترفمثلماالبروتستانتيةالكنيسةعنارتدأنبعدنافار

ما006عاموفى.فرنساملكالرابعهنريمعقبلمن

ملايينجذبالذياليوبيلاحتفالكليمنتالباباترأس

روما.إلىالحجاص!

وشغلالقانوندرس!ايطاليا.قانوفيكليمنتولد

كليمنتأصبح.رئيسيةبابويةلجانبضعفىمناصب

.أم585عام(كنسي)منصبكاردينالأ

البابايعدام(.أ-493)342السابعكليمئت

مطالبتهفىلائقةغيرطرقااتخذ،الكنيسةتاريخفيالزائف

ما378عامسيادتهبدأتالبابا.منصبشغلأوبالبابوية

الكنيسةتاريخفىجديدةتاريخيةلفترةبدايةعصرهوكان

الكبير.الانشقاقعصرباسمعرفتالأوروبية

وعرف،جنيففيكليمنتولدالكبير.الانشقاق

البابانصبه.للبابويةانتخابهقبلالجنيفيروبرتباسم

أرسل.أم371عامكاردينالأعشرالحاديجريجوري

البابالعودةالترتيباتلاتخاذإيطالياإلىروبرتجريجوري

يعرففيماأي،أفينيونفيالطويلةإقامتهبعدروماإلى

إلىعودتهبعدأم378عامجريجوريتوفي.ألانبفرنسا

الاخرونوالكاردينالاتروبرتانتخبقصير.بوقتروما



السابعكليمف44

أورباناسمأخذأ!ذيممااأم378عامأبريلفيالجديدالبابا

منالكثيروعادىمهزوزةبشخصيةأوربانا.السادس

غيركانأورلانانتحابأنادعواأ!ذيناالكاردينالات

تهديدتحتتم-حجتهمشىأوردواكما-لأنهشرعي

بانتخابوقاموا،ولاءهموسحبوا،العنفباممتخدام

كثيراعترفت.أم378سبتمبرفىالبابويةلمنص!روبرت

الباباأنهعلىالسابرب!ظيمنتالأوروبيةالدولمن

وخلفهالسادسأوربانتعتبرالانالكنيسةولكن،الحقيقي

!ميادةفترةخلالالشرعي!تالبابويرالتاسعبونيفاس

كليمنت.

لمنصبانتخبأم(.534)1478السابعكليمئت

عاصفةتاريحيةفترةخلالوحكم،أمء23عامأجابويةا

فىكليمنتولد.أسسيامسيةواالدينيةأوروباشؤونفى

جوأصيوديعائلتهواسمالحقيقىاسمهبإيطاليا.فلورنسا

ميدتشي.

.أم51كاردينالآحمماث!العاشرأجوالباباعمهابننصبه

فيقوينفوذذاتقويةعائلة،ميدتشيعائلةكانت

عائلتهبسيطرةالاحتفاظعلىصمماانتحابهوبعدفلورنسا،

الرومانيةالإمبراطوريةبينالصراعول!ش،المدينةعلى

تهديدايشكلكانإيطالياعلىللسيطرةوفرنساالمقدممة

،تارةالجانبأ!ذاينحازكليمنتفكان،أسرتهلعسيطرة

أثبتتالسياسةهذهول!ش،أخرىتارةالاخرالجانبوإلى

إمبراطورالخامستشار!قواتأسرتح!تمأساويةأنها

فرنساملكالأولافرانسيسالملكالرومانيةالإمبراطورية

عامروماعلىبهجومحينئذوقاموا.أم525عام

القديسقلعةإلىاللجوءعلىالباباوأجبروا،أم527

أنجلو.

الإيطاليةالسياسةعلىواضحاكليمنتتركيزكان

الإصلاححركةعلىالمؤثرالبابويالفعلردفيتتدخلالتي

فيالبروتستانتىأ!ثرمدهبانتشر.الناشئةالبروتستانتي

تناولأدىكما.الإسكندينافيةأولولاإلىوامتدألمانيا

بطريقةإنجلتراملكأضام!اهنريطلاقلقضيةكليمنت

وبدايةروماعنالإنجليزيةالكنيسةانشقاقإلىضعيفة

إنجلترا.فيالبروتستانتىأوالدينيالإصلاححركة

مؤدف.(م25712381)موزيو،كليمنتي

كليمنتيكانأصيانو.ابموسيقىمعروفإيطاليمومميقى

أهمناجحا.بيانووصانع،موسيقيةفرقةوقائدبيانو،عازف

-7811عامآدبارناسومجرادوسالمو!ميقيةمؤلفاته

دراساتمنمائةإلىتصلمجموعةوهي،أم826

الطريقةلتنميةيستخدمونهاالطلبةمازالبالبيانو،خاصة

علىكليمنتيأعمالتشتولكما.العزففييتبعونهاا!

سوناتاأربعينوحواليالبيانو،علىتعزفسوناتاس!ت

مؤلفاتهساعدت.أخرىموسيقيةوآلاتالبيانوعلىتعزف

اواخرفيكانالذيالبيانوعلىللعزفطريقةوضععلى

الهاربآلةمكانيأخذالميلاديعشرالثامنأغرنا

موسيقية.أ!ةآكأهمالموسيقية

منعشرةالرابعةبلغوحينمارومافيكليمنتيولد

المومميقى.أسدراسةإنجلتراإلىذهبعمره

موسيقىومؤلفبيانوكعازفأضدنفيظهورهأولكان

منفردبيانوكعازفأوروباأرجاءشيبجولةقام.أم773عام

فولفغانغضدكليمنتيعزف.أم781و0178عامى

بلاطفيقدراتاختبارفيأم781عامموزارتأماديولر

دروسا،وأعطى،الموسيقىموزيوأفأأضمسا.اإمبراطور

أم782عاممنالفترةفيذأ!كو،أضدنفيالموسيقى:عزف

امتدتأخرىمرةأوروباحوا!بجولةقام.أم208عامإلى

.أم081حتى2018عامص!

وفاته.حتىأم081عاممنإنجلترافيكليمنتيعالق

.مارك،توينانظر:.لالجهورنصمويلكليمئز،

دولةرجلأم(.29-9أ184)جورجكليمنصو،

العالميةالحربمنفترةأخرفيالنصرإلىفرنساقادفرنسي

لوزراءرئيسأكليمنصوجورجأصبح.وأصعبهالىالأوا

والسبعينالسادسةفىوهوأم179عامأضانيةاأطمرةفرنسا

أناأعلنهالذيالنداءبذلكقويةقيادةمارسوقد،عمرهمن

ورأس.فرنسانمرباسموأصئمعروفا،الحربأعنع

حيث،للسلامباريسمؤتمر

قاسيةشروطعلىأصر

وسعىألمانيا،علىتفرض

الشاطئعلىفرنسالحصول

تقدم.الراينلخهرالشمالي

عامفرنسالرئاسةكليمنصو

أمامخسروأعنه،أم029

استقالتهفقدمديشانيلبول

الوزراءمجلسرئاسةمن

كليمنصوجورخ.لهزيمتهأشافياأ!يومافي

منبالقربباريهأونمويليروفيكليمنصووأ!د

عليه،وتمرنالطبتعلمبفرنسا.يون-سير-لاروش

هناكقامحيثالأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاإلىوساشر

إلىعادوحين.أمريكيةمنوتزوجالوقتبعضبالتدريس

ساعدكما(،باريسمن)جزءمونمارترأصئكمدةفرنسا

.أم087عامالألمانضدباريصرعنالدفاعفي
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حتىأم876عاممنونائبامفوضاكليمنصوخدم

حتىام609عاممنللوزراءرئيساأصبحثم،أم398

.أم909

رئيساانتخب(.ام)469بلكليئتون،

فى2انتخابهأعيدثمام299عامفيالمتحدةللولايات

،كلينتونكعسب.ثانيةرئامسيةلفترةام699نوفمبر

حاكمايعملكانحينماالانتخابات،ديمقراطيوهو

الانتخاباتوفي.الخامسةللفترةأركنساسلولاية

تنيسى،ولايةمنألجورالسناتورورفيقههوهزمالرئاسية

الرئيسونائب،الجمهوريالمرشمحبوشجورجالرئيس

كويل.دان

فيهتحولتالذيالوقتفىمنصبهكلينتونتولى

إلىالخارجيةالشؤونمنبشدةالمتحدةالولاياتاهتمامات

عامفيالسوفييتيألاتحادانهيارووضع.الداخليةالقضايا

كانأم299عاموبحلول.الباردةللحربنهايةام199

الولاياتإنتاجيةانخفاضبعسببقلقينالأمريكيون

والجريمة،العرقيةالاضطراباتتناميوظاهرة،المتحدة

حملتهفييعدكلينتونوكان.الأمريكيةالمدنفيوالفقر

إلىيؤديالذيالإنفاقإلىالاتجاهبتخفيضالانتخابية

منوالاقتصادالتعليمفرصفىوالتوسع،الميزانيةفيالعجز

وليمولدوالفقراء.المتوسطةالطقةمنالأمريكيينأجل

والدهقتل.أركنساسبولايةهوبفيكلينتونجيفرسون

ولادتهمنأشهرثلاثةقبلسيارةحادثفيجيفرسونوليم

الخامسةفيكانحينما،كلينتون،امهزوجاسموحمل

وتعلم.عمرهمنعشرة

جورججامعةفيكلينتون

فىعامينوقضى،تاون

إنجلترافيأكسفوردجامعة

منحةطلابأحدبوصفه

مأ729عاموفي.رودس

القانونمدرسةفيتخرج

مدعياوانتخبسل.بجامعة

كلينتونبلفيأركنسالرلولايةعاما

.أم769عام

ولكنه،أم789عامفىمرةلأولحاكماانتخبثم

إلىعادذلكومع،أم089عامفيانتخابهإعادةفيفشل

رئيسأولأصئثلينتون.متتاليةدوراتأربعالمنصب

ويعد.روزفلتفرانكلينمنذانتخابهيعادديمقراطي

ثافطأمريكا(رئاسةتوليهعندعاما46بلغ)الذيكلينتون

الأمريكية.المتحدةللولاياترئيساينتخبأمريكيأصغر

.واحدةبنتولديهمتزوجوهو

ومنالقديمةمصرملكة.م(.ق03-)96!ياترا

تكنلم.التاريخمدىعلىوجاذبيةسحراالنساءأكثر

والسحربالذكاءاشتهرتولكنها،الجمالصارخة

فيتتصفوكانت.والطموحوالحصافةوالفطخةوالجاذبية

كانتولكنها،القلبوقسوةالرحمةبعدمالأحيانبعض

لخيرهموتعملرعاياهابمصالحكبيرااهتماماتهتم

وماركقيصريوليوسكليوباتراأحبت.حبهمفاكتسبت

وكانتزمنها،فيالمشهورينالرومانيينالقائدينأنطوني

مخلصة.علاقاتمعهمالها

ا!للكيةالسلالةفياللأخيرالحاكمكليوباتراكانت

بطليموسأنشأهاالتي(العائلةنفسمنالحكاممن)سلسلة

الفاغجيشفيقائداكانالذي..مق323عامالأول

بكليوباتراكليوباتراتعرفالأكبر.الإسكندرالمقدوني

السلالةمنالسابعةمصرملكةكانتلأنهاالسابعة

نفسه.الاسمهذاتحملالتيالمقدونية

عامالعرشكليوباترااعتلتوقيصر.كليوباترا

وأصبحعشر.الثانيبطليموسوالدهاوفاةبعد..مق51

منالعاشرةفيكانوالذيعشرالثالثبطليموسأخوها

زواجكانحيثوزوجهاالحكمفيشريكهاحينئذعمره

ذلكفيالمصريةالملكيةالعائلاتفيشائعاأختهمنالأخ

علىالصغيربطليموسعلىالأوصياءاستولى.الزمان

وفي،العرشعنكليوباتراوخلعوا،..مق48عامالسلطة

التيالإسكندريةإلىقيصريوليوسوصلالوقتذلك

وربطبكليوباتراقيصرالتقىحينئذ.مصرعاصمةكانت

وغرقلكليوباترا،المعارضينقيصرهزمبينهما.الحب

قيصروأعاد.الهربيحاولوهوعشرالثالثبطليموس

الرابعبطليموسهولهاآخرشقيقمعالعرشإلىكليوباترا

وسمته..مق47عامغلاماكليوباتراوضعتعشر.

عامكليوباترالبتقيصر.ابنأنهوادعت،قيصرون

وأخوهاقيصرونوابنهاهيوذهبتقيصردعوة..مق46

عامحتىهناكوظلتروماإلىعشرالرابعبطليموس

روماأشرافمنمجموعةقامتحين،.مق44

مصرإلىكليوباتراعادتقيصر.بقتلالأرستقراطيين

ابنهاشمكنحتىعشرالرالغبطليموسأخيهاقتلودبرت

الحكم.منقيصرون

عامأنطونىماركقدم.أنطونيومارككليوباترا

اسيافيطرسوسفيلزيارتهكليوباتراإلىدعوة..مق14

أحدالوقتذلكفىأنطونيوكان(،الان)تركياالصغرى

وماركوسوغسطس()1أوكتافيوسجايوسمعروماحكام

فيإقامتهاأثناءبكليوباتراالتقىقدأنطونيكان.ليبيدس

رومايحكمأنيودأنطونيوكانقيصر،ضيافةفيروما

كليوباترا.منماديةمساعدةعلىيحصلأنويأمل،وحده
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ووضعت.مق04عاموكليوباتراأنطونيبينالحبربط

توأمين.مولودينكليوباترا

هيليوسإسكندروطفليهاكليوباتراأنطونيأحب

أوكتافياليتزوجتركهمولكنه()التوأمينمميلينوكيلوباترا

بمثابةزواجهوكان.أوكتافيوسالحكمفيشريكهشسقيقة

ول!شهالحكمإلىللوصولوسيلةاتخذهاممياسيةحركة

تزوجهاوكليوباتراإلىوعادأوكتافياوترككليوباتراافتقد

آخربغلامكليوباترارزقتبعامذلكوبعد،..مق37عام

كليوباتراوأنطونىعم!.فيلاديلفوسبطليموسهومنه

مصرثروةأنيعتقدوكانأهدافهما،لتحقيقمتقاربين

تأملهيوكانتلروما،الوحيدالحاكمليصبحستساعده

حكامسلسلةفيقيصرونوخصوصاأولادهاتضعأن

علىحاكماكليوباترا..مق34عامأنطونيعين.روما

منوابنتهأولادهومنحوسورياوكريتوقبرصمصر

الإسكندريحكمهاكانالتىالأراضيمنكثيراكليوباترا

المشاركينالحكامالتصرفاتهذهأغضبتالأكبر.

أوكتافيوسوكان.منافسيهوكدأ!كالحكمفيلأنطوني

وأحس،اسعةرأطماخذأتجشعةامرأةكليوباترايعتبر

كماتحر!ءالإرادةمسلوبشخصإلىأنطونيوحوأتأنها

تشاء.

..مق32عامأنطونيعلىالحربأوكتافيوسأعلن

علىأكتيوممعركةوكليوباتراأنطونيقواتوخسرت

،أكتيومان!:..مق31عاماليونانمنالغربيالشاطئ

وبعد.الإسكندريةإلىوأنطونيكليوباترافعادت.معركة

وصلأنوبعدلملاحقتهما،أوكتافيوسحضرأشهربضعة

أشعاعت..مق03عاممصرإلىوقواتهأوكتافيوس

نفسهفقتلالنبأأنطونيوسمع،انتحرتأنهاكليوباترا

لفظحيثكليوباتراإلىأتباعهوحملهعليها،حزنابالخنجر

ذراعيها.بنالأخيرةأنفاسه

علىيهينهاسوفأوكتافيوسأنكليوباترااعتقدت

فشلت.ولكخهامعهالسلامتعقدأدفحاولترومافيالملأ

حيةوضعتلأنهذهاليأسحالةفيكليوباتراانتحرت

الرومانقتلوفاتهاوبعدذراعها،أوصدرهاعلىسامة

كوريثالرومانيةدالإمبراطوريةيطالبأنخشيةقيصرون

.عهدهووليلقيصر

نظروجهةالتارلإلىفيكليوباتراشهرةترجع

حبهلصدمةضعحيةبأنهأنطونيوصفالذيأوكتافيوس

فيرجيلالرومانيانالشاعرانتبنى.مغريةماكرةامرأةمن

مراتعدةكليوباتراقصةرويتوقد.النظرةهدهوهوراس

نطونيوأمسرحيةفيللمسرحكتبتكما،الأدبفي

مسرحيةوكذلكشكسبير،لوليمام(06)7وكليوباترا

جونللإنجليزيأم()677الحبأجلمنشيءكل

للأيرلنديم(981)8وكليوباتراقيصرومسرحية،درايدن

كليوباترامصرعالشعريةوالمسرحيةبرناردشو،جورج

شوقي.أحمدللشاعر

قيمر،؟أوغسطس؟مارك،أنطوني:أيضانظرا

ليودر.يو

ميكانيكا(؟الكم)لظريةالفيزياء،الفوتونانظر:.الكم

الكم.

يخرج،يؤكلفطرينبات،الفقعأيضاوتسمىالكمأة

لها،الطعملذيذةوالكمأةأغطر.ايخرجكماالأرضمن

وهى.والبرتقالةالبندقةبينحجمهاوشراوح،عطريةرائحة

الجباةأوالكمأةهومنهاوالأسود.وسوداح!وحمراءبيضاء

ويسميهالفقعةفهومنهاالأبيضأماالوجود،قليلوهو

وقيمة،جودةالكمأةأنواعأقلوهو،الفقعالناسعامة

عليهويطلق،الأيامهذهأنواعهاأشعهرفهوذلكومع

الثغاليةالفقعأنواعوجميعالشتاء.فيويظههرالزبيدي

ظهورهاوأزمنةبأنواعهاالناسمعظمولجهلشجودهاأصقلة

نباتها.ثنوأما

قال،العرببلادفىمعروفةكثيرةالكمأةكانتوقد
بها:ويشبهيذكرهاأسشاعرأ

قناعهفيهاالفقعيهزبلاد

أجلح)فعالة(منشيخابيضكما

أصولوفيوالجبالالصحارىفيالكمأةتنمو

وكمأة،رخوةبيضاءالسهلوكمأة.الكبيرةالأشجار

أنواعها.أجودو!طجيدةلحموداءالحجارة

الرخوالأبيضأما،واستخرجعنهحفرمامنهاوالجيد

الأمطاروأنجعأردؤها.فهوفيظهرالأرضمنيطلعأسذيا

سقوطإجنائهازمانوأولالمطر.أولوهو،الوسميفيها

منضربوهوالأفاتيحهوخروجاأنواعهاوأول.الجبهة

حتىفقعاالناسفيحسبهالأرضعنهتنشقخادعال!صمأة

رديءوهو،الحصىكأمثالصغاروهوفيعرفوهيستخرجوه

الشاعر:قالأوبربناتتسميهوالعرب،عندهم

وعساقلاأكمؤاجنيتكولقد

الأوبربناتمنجعيكولقد

،جذوعولالهاورقلاالكمئيةالفصحيلةمنوالكمأة

عروقلهاوليسوارتفاعها،الأرضبتشققعليهاويستدل

والوحل.الطينمنحولهااجتيمماوهوسرارلهاوأعن

وإذا.النباتمنغيرهافيكالجذورالكمأةفىأسسراروا

أنفتحتفإذا.السمنشدةمنتشققتالكمأةسمنت

ذلك:منوالاسمدبحت:قيلتظهروأصمالأرضعنها

التدبيح.
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والعرجونوالعساقلالمغاريدمنهاكثيرةوأنواعها

أنواعوفيهاوغيرها.الشرياخوالقعموسوالفرحانةو

تحتمنهانبتماإنوقيل.كبيرةبيضاءوهيسامةضارة

.قتالسامالزيتونظلال

أحمرجوفلهصاريبسإذاالأبيضالكبيروالفقع

المكاحلفييجعلالذيوهو،تفتتشيءمسهوإذا

وقد،ورطبةجافةبالكمأةيتداوىوقد.العينبهتداوى

(.للعينشفاءوماؤها،المنمن)الكمأة:الحديثفيجاء

والعراقالشاموبلادالمغربفىالكمأةوجوديكثر

السعودية.العربيةالمملكةوشمال

قريباأوالأشمجارجذورفىأوروبافيالكمأةوتنمو

عمقفيأغلبهاويوجد،البلوطأشجارخصوصامنها

محيطهاوسراوخ.الأرضتحتسم03-8منيتراوخ

.الخارجمنودائريةالداخلمنلبيةوهي.سمأ.و6بينص

بيضاء.أوبنيةأوسوداءتكونأنيمكن

مذاقاوأحلاهاالمعتدلةالمناطقفىالكمأةنباتاتتنمو

الكمأأنكمافرنسا،غربيشمالبريجوردإقليممنيأتي

أيضا.ممتازإيطاليافىالموجودالأبيض

يستخدمماوغالباقويةرائحةلهاالكمأةنباتات

لتحديدالمدربةالحيواناتمنوغيرهاالكلابالغربيون

وقدعددها،فيالبريةالكمأةنباتاتانخفضتمواقعها.

لذلكونتيجةتجاريا،إنتاجهافيالمحاولاتأغلبفشلت

الغالية.الشهيةالأطعمةمنالكمأةنباتاتتعتبر

أم(.533-؟هـ،49-.؟)باشاكمالابن

تركيباشا،كمالبنسليمانبنأحمدالدينشمس

اشتغل،ورجالهبالحديثعالماكان.أدرنةفيتعلم.الأصل

حتىبالاستانةمفتياوصارالقضاء،تولىثمبالتدريس

.مات

تفسير،الحنفيةفقهفيالإصلاحإيضاحكتبهمن

الفقهاء.رسائلمجموعة؟الفقهأصول،التنقيح

سياسىزعيمأم(.779-)1791جنبلاطكمال

ممياسية.عائلةمنلبنانجبلفيالختارةفىولدلبنافي

القديسجامعةفىوالفلسفةالاجتماعوعلمالحقوقدرس

باريس.فيالسوربونجامعةوفي،بيروتفييوسف

ضدعمل،ام949عامالاشتراكيالتقدمىالحزبأس!

.ام589عامشمعونكميل

لبنانفيالناصريةوالسياسةالإنمائيةالسياسةأيد

معبالصداقةالمنادينالزعماءمنكان.العربىوالعالم

.للسلاملينينجائزةام729سنةمنح.السوفييتيالاتحاد

فيالسياسةأقطابأهممنواحداجنبلاطكماليعتبر

للتيارمناصرتهخلالمنشعاظمدورهوكان،الحديثلبنان

.لبنانفيالفلسطينيةللمقاومةومساندتهالعربىالقومي

الأهليةالحربفيهامادوراجنبلاطكمالأدى

مارس61فيالشوفطريقعلىاغتيلوقد.اللبنانية

.ومذكراتوفلسفيةسياسيةمؤلفاتعدةوله،ام779

كمال،الهمامابنانظر:.الهمامبنالدينكمال

الدين.

الدين.كمالبهزاد،انظر:بهراد.الدينكمال

.البركاتأبو،الأنباريانظر:الئحوي.الدينكمال

ياشار(.ام-229،هـ-ا134)ياشار،كمال

ويعده،رفيعةأدبيةمكانةحققتركيقصةكاتبكمال

القرنفيأهمهمومنالأحياء،تركياكتابأكبرالكثيرون

انظر:.حكمتناظمالشاعرجانبإلى،العشرين

ناظم.،حكمت

الأناضولفيهيميتقريةفيكمالياشارولد

لأبيهرؤيتهتضمنتبالمعاناةمليئةطفولةوعاش،الجنوبية

لمالنطقفىصعوبةمنمعاناتهإلىأدىمما،يقتلوهو

بالإنشاداهتمامهإلىذلكأدىبالغناء.سوىمنهايتخلص

الشعبيين.الشعراءطريقةعلىالمرتجلالشعري

بلغوحين،عمرهمنالتالممعةالسنةفيتعليمهبدأ

ذلكبعدعمل.أضنةفيبمدرسةالتحقالثانويةالمرحلة

المصانع.أحدإلىانتقلومنها،والقطنالأرزمزارعفي

الأرضملكيةمنالمحرومينالفلاحينلحقوقتبنيهأنغير

دفعهممابها،التحقالتيالأعمالكلمنطردهإلىأدى

فىكاتبةآلةفاشترىخاص،عملعلىالاعتمادإلى

فيللناسالخطاباتيطبعوبدأالصغيرةكادرليمدينة

وعملإسطخبولإلىبعدفيماانتقل.العامةالشؤون

صحفيا.مراسلا

،القصيرةالقصصمنمجموعةأم529عامنشر

أفضلبجائزةفازتالتينسريميميدروأياتهأولىتبعتها

وتحولواسعةشهرةبذلكلهفتحققتالعاملذلكرواية

نشر.الأناضولفلاحىبينحيةأسطورةإلىالقصةبطل

الأعمالمنوعددانفسها،الروايةمنثانياجزءابعدفيما

الإنجليزيةمنها،لغاتعدةإلىمنهاالكثيرترجمالتي

ومن.العربيةاللغةإلىمنهاالبعضترجمكما،والالمانية

منالقادمةالريح:الإنجليزيةإلىترجمتالتىأعماله

سماء؟حديديةأرض،أناضوليةحكاياتبمالسهل

وفي.لايموتالذيالعشببمأراراتأسطورة،نحاسية

رفيعةألمانيةأدبيةجائزةعلىكمالحصلام799عام
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ترددوقد،أطكتابالدوليفرانكفورتمعرضبمناسبةتمنح

.للأدبنوبللجائزةكمرشحكثيرااسمه

الغازاتاستسشاقمنلابسهاتحيأداةالغازكمامة

الغازيدحلفلاالوجهعلىبإح!صامالكمامةتنطبق.المضرة

الهواءبتطهيرتقومخاصةتنقيةحشواتخلالمنإلا

كيميائيا.الهواءالممشطالفحمفيطهروتنقيته

الدخانمنالصغيرةالحبيباتالراشحاتتزيل

فيالمطهرةالموادتوجد.الكيميائيةوالموادوالغبار

منجزءاتكونماغالباوالتىالحاليةالكماماتجانبي

متكاملة.حمايةبدلة

القديمةبالنماذجويوجد

لتنقيةبعلبةمتصلخرطوم

الغاز.

الكماماتاستخدمت

لىالأوأحالميةاالحربفي

لحمايةأم(-189أ19)4

السامة،الغازاتمنالجنود

الغازكمامةفىالغازيستخدمولم

لدىكانأنهإلاأم(459أ-)939الثانيةالعالميةالحرب

ماغالباالغاز.حرببدأتلوفيماالكماماتالجيوش

الكيميائيةالصناعاتفىأ!املونواالمناجمعماليستخدم

غاز.كماماتالعسكريونأطارونوا

آلاتأشهرمنوتعدبالقوستعز!وتريةآدةالكمان

إلىالموسيقيةالمقطوعاتأشهرجمالويرجعالأوركسترا.

صوتالمو!حيقيةالمقطوعاتهذهتكونوقد.الكمان

تعزفالكماناتمنكبيراعدداتتضمنهائلةأوركسترا

مقطوعةيعزفبارعلموسيقىمنفرداعزفاتكونقدأومعا.

المعجبين.منلجمهورموسيقية

مثلللكمانالمشابهةالمومميقيةالآلاتمنعددهناك

منوجميعها،الأوسطأمممانوأ)التشيللو(،الكبيرالكمان

.ال!صمانأسرة

مؤلفيبعضكتبوقد.متشعبةال!صمانمومسيقى

خاصةموسيقىباخكريستيانيوهانمثلالموسيقى

للكمانمقطوعاتآخرونكتبكما،وحدهبالكمان

هامدوروللكمان.الأوركسترابمصاحبةأووالبيانو

الوترية.الرباعيةأوالأوركستراآلاتكإحدى

يضخمخاصصندوقللكمان.الكمانأجزاء

منقطعةشددتفإذا.عليهالمشدودةالأوتارصوت

شددتهافإذاخافتاصوتاتصدرفهيجذبتهاثمخيط

ويتكون.عاليةتصيرالنغمةفإنخشبيصندوقفوق

خشبمنالمصنوعالبطنالأماميالجزءمنأعمانا

المصنوعة)الجوانب(والأضلاعوالظهرالطريالصنوبر

المصنوعينوالعنقوالرأسالجميز،أوأغيقباخشبصت

والبطنالظهريكونالذيالرشيقالجزءأما.القيقبمن

الكمانصافيويقوم.صلبةخشبيةقطعمنممحوتفهو

لوحةوتصنع.الصوتلإخراجالبطنعلىفتحتينبعمل

مننوعوهو،الأبنوسمنالذيلوقطعةالأصابع

صانعوويقومالعمر.طويلالصلابةشديدالخشب

أستخدأمدونببعضبعضهاال!صمانأجزاءبلصقأس!صمانا

لولبية.أوعاديةمساميرأية

خمسةعلىمضبوطةأوتارأربعةمنالكمانيت!صن

و)دي()إيه(،الصلبالحديدمنالمصنوع)إي(وهىألعام

و)جى(،الرقيقالأأ!منيومأوالخرافأمعاءمناطصنوع!!

نحاسية.أوفضيةبأسلاكالمغطاةالأحشاءمنالمصموع

.الصوتوعمودالجسرإلىبالإضافةهذا

طولهايبلغمقوسةمرنةعصاهو.الكمانقوس

051منمكونالشعرمنشريطولهسم،07حوالي

رأسعلىأطرافهاأحدمنمثبتةوهى،حصانشعرة

تسمىالخشبمنبقطعةتتصلالاخرالطرفومنأغوسا

لولبىمسماربلفالعازفويقوم.الجوزةأوأضفدعا

العصا.علىالشعيراتشدأجلمنالضفدعليحرك

خشبوهوالبيرنامبوكو،خشبمنالقولرويصنع

بانبرازيل.تنموأشجارمنيؤخذومرنحفيف

آد!تالسنينالافمنذاممتعملت.تاريخيةنبذة

أحديدريلاولكن،القيثارةمثلعديدةوتريةموسيقية

فقد.لترنالأوتارجذبمنبدلآالقوساستعملمتى

فيالأقواسذاتالالاتالصينيونالعازفوناستعمل

العازفوناستعملعاممائةوبعد.الميلاديالعاشرالقرن

عددفىالأقواسمعهاتستعملالتيالآلاتمنأش!صالأ

القرنوفي.إفريقياوشمالوأوروباآلمسيابلدانمن

الأقواساستعمالفىالعازفونبدأالميلاديعشرالخامس

ماإلىبعدفيماتطورتالكمانألحمرةمنآلاتعلى

.بالفيوليسمى

عشرالسادسالقرنإلىكمانأولتارلصنعيرجع

علىالكمانتغلبحتىعليهومؤثرابالفيولمتأثراالميلادي

.الميلاديعشرالسالغالقرننهايةفيأغيولا

لصناعةكمركزالإيطاليةكريمونامدينةاشتهرت

بإجادةآماقيأسرةالخصوصوجهعلىواشتهرت،الكمان

السالغالقرننهايةفىجودهاوالتيالآلاتهذهصناعة

أماتي.تلميذوهو،ستراديفاريأنطونيوالميلاديعشر

القرننهايةفيالقوستورفرانسوازالفرنسيطورولقد

عشر.الثامن
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كوريلى،أركنجلوالكمانموسيقىمؤلفيأهممن

فيوتى،وجيوفاني،تاريتينيوجيوسيبى،فيفالديوأنطونيو

ويطلقنيكولا،وباجانينيكريوتزرولفورودرودوبيير

لأنهوذلكالحديثةالكمانموسيقىأبياسمفيوتيعلى

.الكمانقوساستخدامووسعطور

جاستشاالعشرينالقرنفيالكمانعازفياعظمومن

،بيرلمانإتزهاكيهوديومنوهينكرايسلر،وفريتزهايفتز،

ذكرمان.وبنشاسستيرنوإسحق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كمانعازفو

فريتزكرايسلر،بنشاس،ذكرمانديفيد،أويستراخ

يهودي،منوهينسحقإ،ستيردنيكولو،نينىحالا

ممتشاحايفتز،هانطهونيوأ،يلدفيفاتزهاكإ،دبيرلما

صلةذاتأخرىمقالات

التشيللوكمانطريقة،سوزوكيعائلة،أماتي

الموسيقىالفيولكمان،الباس

الأوسطالكمانأنطونيو،!شراديفاري

الكمانتشبهوتريةموسيقيةالةالأوسطالكمان

أسرةفىصادحكصوتالأوسطالكمانيستخدمالكبير.

الاصواتالكماناتتؤديبينماأنهوالواقع.الكمان

الأدنى.الأصواتوالجهيرالباسكمان!دي،الأعلى

الأوسطالكمانفىيوجد،الكمانعائلةأعضاءباقيومثل

مميزا.مخملياصوتاوينتجقوسبوساطةويعزفأوتار4

السادسالقرنفيالاوسطالكمانالةأممتخدامبدأ

،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرومنذ.الميلاديعشر

ألفوقد.السيمفونيةالموسيقىفىبارزدورلهأصبح

وريتشاردبيرليوز،هيكتور:مثلالموسيقيينمنالعديد

لالةمنفردةمقطوعاتوالتونوليموالسير،شتراوس

الأوسط.الكمان

الكمانفصيلةمنوتريةموسيقيةآلةالئشيللوعمان

التشيللويشبه.الكمانبقوسعليهايعزف،الحجمكبير

نصفوعرضهواحدامتراطولهيبلغأكبر.ولكنهالكمان

أنغامعنهتصدرأوتارأربعةله.اتساعهأقصىعندالمتر

نغماتأدنىإلىوالخمامسيةالثمانيةبالنغمةتبدأغنيةكاملة

ويثبتالأرضعلىمسماربرأسالتشيللوويرتكز.الكمان

مستقيم.وضعفيالعازفركبتىعلى

فيإيطالياشماليالتشيللوموطنيكونأنالمحتملمن

البدأيةفىامشخدم.الميلاديعشرالسادسالقرنثلاثينيات

بدأعشرالسابعالقرنأواخروخلال.مساعدةآلةبوصفه

مفردةموسيقيةمقطوعاتتأليففيالمومميقيونالمؤلفون

الفرقفيبارزةآلةالتشيللووصاربالتشيللو.خاصةسولو

الثامنالقرنينفيالأوركستراليةوالسيمفونياتالموسيقية

الميلاديين.عشروالتاسععشر

بابلو.كماسالز،:أيضاانظر

سكانهاعدديبلغمدنها،وكبرىأوغنداعاصمةكميالا

المركزوهىفكتوريا.بحيرةشمالتقع.نسمة.463773

ويربطهاأوغندا.فىالزراعيةوالسوقالرئيسيالتجاري

بنيت-الرئيسيكينياميناء-كبسامعحديدسكةخط

علىشيدتوقد.التلالمنسلسلةوحولفوقكمبالا

كيبولى،ومسجد،ماكريريجامعةالتلالهذه

بوغنداملوكوقصر،والرومانيةالبروتستانتيةوالكاتدرائية

عنتيبيمحلكمبالاحلتلأوغندأ(.لحمابقة)مملكة

عاماستقلالهاأوغندانالتعندماعاصمةبوصفها

.أم629

إنجلترا،فيمحلىحكمذاتومقاطعةمدينةعمبردج

101لأ...سكانهاعدديبلغكمبردججامعةومقر

نحوبعدعلىكامنهرضفافعلىكمبردجتقع.نسمة

فيالنموسريعةصناعاتوهناك.لندنشماليكم08

الختبراتمعوثيقةبصلةمنهاالكثيريرتبطضواحيها،

الجامعة.فيالعلمية

فيهاومازالتالرومانيالعهدفيقلعةكمبردجكانت

التى،كمبردججامعةوتشتهر.الرومانيةألاثاربعض

العلمىبمستواها،الميلاديعشرالثالثالقرنفيأسعست

النووية،الفيزياءوخاصة،الحدشةوالعلومالادابفيالمتميز

جامعة.،كمبردجان!:.لفلكوا

منهاتتكونالتيوالثلاثونالإحدىالكلياتوتعد

كليةوأقدمها.للمدينةالرئيسيالعصبكمبردججامعة

كليةتعدحينفيام،284عامأنشئتالتيهاوسليتر

كلياتأكثرمنواحدة،القوطيةبكنيستهاالمعروفةكينجز

وخلفالنهرقربالقائمةالحدائقوتدعى.شهرةالجامعة

ومن.الخلفيةأيباكسباسمالكلياتبعضمباني

السكسونية،بنيدكتالقديسكنيسةأيضاالكنائص

فيدائريةكنيسةأقدمتعدالتيالنورمنديةالقيامةوكنيسة

الفنمتاحفمنواحدافيتزوليممتحفويعدإنجلترا،

بريطانيا.فيالرئيسية

الجامعاتمنكمبردخجامعة.دجا!عمبردج،

هوإنشائهاتاريخكانوربمابريطانيا.فيوالشهيرةالعريقة

أكسفوردجامعةالعلماءبعضغادرعندما،ام902عام

المدينة،وأهاليالطلاببينأضطراباتحدوثبعد
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لالقر!التهائمةالألميةامت!،تاريحيةمعماريةبتحروتحطىكمبردججامعة

إلىكم08نحوتبعدالتيكمبردجمدينةإلىوانتقلوا

جامعةالوجودإلىخرجتحيث،لندنمنالشمال

.جديدة

موزعينطالب13لأ...نحوكمبردججامعةتضم

منهاثلاثخصصت.بالجامعةكليةوثلاثينإحدىعلى

لاكليتانوهناكمعا.والطلابللطالبات28وللطالبات

فىالصنالكباروالطلابالمتخرصن،الطلابإلاتقبلان

هىكليةوأوأ!.الحالاتبعضفيالأولىالجامعيةالمرحلة

بالشامهيوجودوأم284عامأسسها،هاوسبيتركلية

الجامعةفيالأخرىالمرموقةال!ظياتومن.إليأسقف

وجيرتون،،كريستيوكوربس،وكرايست،تشرتشل

.هولوترينيتيوكوينز،،وبمبروكوكيسجز،،وجيسس

ذاتية،إدارةذاتمستقلةمؤسسةكليةكلوتعد

كليةولكل،الجامعةبقوانينالتقيدعليهاكانوإن

.كاملصم!

بصورةطلابهاوتقبلبها،الخاصودخلهاممتلكاتها

لطلابهطالكليةوتوفر.الأخرىالكلياتعنمستقلة

الاجتماعيةأضسهيلاتوا،والتعلم،الإقامةسبل

المكتبيةالتسهيلاتبعضالجامعةوتؤمن،والرياضية

ثلاثةمنأكثركمبردججامعةمكتبةوتضم.والخبرية

ومخطوطة.كتابملايين

فيالأولىالجامعيةالمرحلةفيطالبكلإلحاقيتم

المشر!يسمى،تعليمهعلىيشرفبمدرسكمبردج

المشرفينمنآخروبعدد،للدراساتوبمدير،الطلابي

الطالب.شؤونبمختلفالعنايةالطلابيالمرشدويتولى

علىيجبالتيالمحاضراتبتحديدالدراساتمديرويقوم

الطالببتعليمالمشرفونيقوملينماحضورها،الطالب

،البكالوريوسشهاداتالجامعةوتمنح.فرديةبصورة

.لدكتوراهواجستيروالما
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مصتوسطحهاإنجلترا.شرقىتقعمقاطعةعميرد!جشاير

أنهاربضعةوتعبرها،متفرقةغاباتبهاوتوجدبعيد،حدإلى

بصورةالمقاطعةمنالشماليالجزءشكون.الجريانبطيئة

كانتقبلومن.منخفضةأراضوهي،إليجزيرةمنرئيسية

تمومستنقعاتأراضمنتتكونالشماليةالمنطقةهذهمعظم

هوالمقاطعةبهتعرفماوأحسنواستصلاحها.تجفيفها

إلىإضافةتقنيا،المتقدمةوصناعتها،الإنتاجالوافرةزراعتها

جمامعة.،كمبردجانظر:.التعليميةكمبردجمدينة

تمعندماأم،659عامفيكمبردجشايرتوسعت

مأ749عاموأكثرأكثروتوسعت.إليجزيرةمعدمجها

وكانوبيتربورو.هنتنجدونمقاطعتاإليهاضمتعندما

للحكومةعامةتنظيمإعادةمنجزءاالأخيرالتعديلهذا

وويلز.إنجلترامنلكلالمحلية

كمبردجلجامعةالتابعالكريكيتفريقيلعب.الترويح

الخاصة.ملاعبهولديه،الأولىالدرجةمبارياتبعض

كما،القدملكرةفرقهماوبيتربوروكمبردجمنولكل

وركوبوللصيد.القدمكرةاتحادإلىمنضمانأنهما

جدامناسبةكمبردجشايروأنهار.هناكشعبيتهماالخيل

الإبحارأصبحوقد.السمكوصيدالزوارقركوبلرياضة

بيتربوروفيويقام.جرافاممياهفيهامةرياضةبالقوارب

فيهللشبابملعبأيضاوللمدينة.سنويزراعىمعرض

وخارجه.الملعبداخلتجريالتيللرياضةتسهيلات

مناطقستإلىمقعسمةكمبردجشاير.المحليةالحكومة

إلي؟وتضمالشرقيةوكمبردجشاير؟كمبردج:هي،إدارية

التيوهنتنجدونشايرووزبيتمقبممارشتضمالتيوفنلاند

وقد.الجنوبيةوكمبردجشايروبيتربورو؟بمنيوتسسانتتشمل

.أم679عامفيالجديدةالمدنإحدىبيتربوروأصبحت

شرطةبهاتقومكمبردجشايرفيالشرطةخدمات

تعقدكما.هنتنجدونفىتقعورئاستهاكمبردجشاير

كمبردجمنكلفيجلساتهاالجنائيةالتاجمحاكم

.وهنتنجدون

قتصادلاا

فيالاقتصاديةالنشاطاتأهمالزراعةتعد.الزراعة

والبصلوالقمحالشعيرالمزارعونيزرعكمبردجشاير.

أبصالوتنمو.السكريوالبنجراللينةوالفواكهوالبطاطس

حيواناتوتضم.وزبيشمنطقةفيكبيرةبأعدادالأزهار

والدواجنوالخنازيرواللبناللحمأبقارقطعانالمزارع

والغنم.

البلادصناعاتمنكثيرانجدوالتحجير.التصنيع

مجاليفيضخمةصناعاتوزبيتشوفي،بالزراعةمرتبطة

وبيتربورو،إليفيوالمصانعوتعبئتها.الأطعمةتجميد

مربىصناعةمركزوهستنالبنجر.منالسكرتستخرج

علىهناكمنتشرةالجعةتحضيرصناعةأنكما،الفاكهة

طبيعيةمحميةفن،ويكن

تبلغكمبردجمتمايرفي

هكتارا.592مساحتها

الهوائيةالطاحولةتضح

المحافظةيم!سحتىالمياه

المستنقعاتممطقةعلى

.بالمياهمشبعة
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العلميكمبردجمتنزه

التقميةلأبحاثمركز

التنميةولمشاريعالرفية

المماني!طالإنتاجوأعمال

نابمعاملمثلالحدشكة

اليمير(.)على

مديمةنموجذبولقد.المحلىأصتمعيراوتستخدم،واسعنطهاق

الصساعاتمنالعديد-جديدةمدسةلوصفها-بيترلورو

الاجر.لتصنيعالتقليديةالصناعةإلىإضافة،الجديدة

الديزلمحركاتمثلالسلعبإنتاجالمحليةالمصانعتقوم

منالعديدنمتهنتنجدونوفيللنوافذ.المعدنيةوالأطر

الزراعيةصناعاتهاإلىإضافةالجديدةالخفيفةالصناعات

فيالمتقدمةالتقنيةمصانعمنتسئالعديد.التقليدية

وينتج.العلميةوالمعداتالإلكترونيةالبضائعكمبردج

الإأممترونية.الحاسباتإيفزسانتفيمصنع

لصناعاتالصلصالينتجكمبردجشايرفيالتحجير

كما.اللإسمنتل!عمالالكلسوصناعاتالمحليالآجر

الحصباء.منأنواعبعضأوزواديفيينئالتحجير

التيالهامةالطرقمنالعديدهناك.والمواصلاتالنقل

اولال!جيرالشماليالطريقتضموهيكمبردجشايرعبرتمتد

الطريقهناكأنكما،لندنشماليإلىيؤديالذي(أ)أ-

(41)أول14والطريقان،نورويشإلىلندنمن(11)أ-اولا

العساحلبموانئالميدلاندزيربطاناللذان45()أول45و

.للندنكمبردجيربطالذي(11)م-االاأاوالطريق،الشرقي

يمرالشمالإلىلندنمنحديديةسكةخطهناك

إلييربطآخرخطوهناكوبيتربورو.بهنتنجدون

مساحاتأكبرإحدىمارلقفيويوجد.بلندنوكمبردج

أوروبا.فيالحديديةبالسككالشحنتنظيم

الرئيسيالأوروبيابالبرتربطهساحليميناح!وزبيتش

حيويةخدماتوهناك.منتظمةبحريةمواصلاتطرق

بجزركمبردجفيمطاراتربطالصيفشصلفىمنتظهمة

الأوروبية.والقارةال!نجليزيأضالا

اليومية،المحليةصحفهماوبيتربوروكمبردجمنولكل

إذاعةمحطةوهناك.الأسبوعيةصحفهاالمدنمنوأطعديد

لبيتربوروإذاعتهاتبث،مستقلةمحليةإذاعةوهيهيروارد،

منكلفيالقائمةالبريطانيةالإذاعةمحطةتبثحما

المقاطعة.لكلبورووبيتركمبردج

كمبردجمنطقةالسياحمنالعديديزور.السياح!

منعديدبهاوالمقاطعة.الجميلةالجامعيةالمبانيلرؤية

.كمبردجمنطقةفيوخاصةالفنادق

السطح

الخىلنكولنشايركمبردجشايرتجاور.وا!لساحةالموقع

وهيرتفوردشايرشرقهاوسفولكوتمئورفوكتمشمالها،

موجزةحقائق

كمبردخ!.:ريالإداالمركز

.وهنتحجدونليوت!سانتبيترلورو،،كمبردج:الكبرىاللدن

.2كم3لا014:المساحة

.046لم007.السكانعدد

الزهور،،واللبناللحمأبقارالشعير،-لزراعةا:الرئيسيةالملنتجات

الليمة،الفواكه،العسم،البطاطسالدواحن،الخارير،،الألصالا

الآجر،،الحعة-واللعالجاتالتصيع.القمحالسكر،سحر

مربىوتعبئتها،الأطعمةتجحيد،الهندسة،الإلكترويةالبضائع

،الصلصال،الكلس)التحجير(.العلميةالمعدات،المواكه

الحصباء.
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نورثامبتونشايرتقعبينماجنوبهاتقعانوإسكس

غربها.وبدفوردشاير

أوسعفيكم06حواليكمبردجشايرأبعاديبلغ

08وتمتد،الغربإلىالشرقمنامتدادهافيلهاعرض

.الجنوبإلىالشمالمنكم

أراضتقريباكلهاكمبردجشايرالأرص.طبيعة

والتلال،مستنقعاتأرضهيالشماليةوالأجزاء.منبسطة

الشرقي.الجنوبيالجزءفيتوجدالمقاطعةفيالوحيدة

عنلهاارتفاعكأقصىم09إلىماقوجقوجتلالوترتفع

البحر.سطحمستوى

عبرالكبيرالأوزنهريجري.والبحيراتالأنهار

وفروعه،الشرقيالشمالإلىالغربيالجنوبمنالمقاطعة

منكامنهرويبدأ،وكيمآوزوليتلكامأنهارهيالرئيسية

يرنهرهىالأنهاروهذه،كمبردججنوبيأنهارثلاثةالتقاء

.بورنونهرغرانتاونهر-الأعلىكامأيضايسمىالذي-

لكمبردجشاير،الغربيةالشماليةالزاويةعبرنيننهرويجري

للمقاطعة.الشماليةالحدودولاندنهرويشكل

هنتنجدونفيأوزنهرجانبعلىبورتهولممرجيقع

.يغمرهالنهرلأنخصوبتهعلىيحافظمائىمرجوهو

إنجلترا.فيالمائيةالمروجوأجملأكبرمنواحداويعد

الإنجليزيةالمقاطعاتإحدىكمبردجشاير.المناخ

الحرارةدرجاتفيهاتتراوح.جفافاوالأكثرالبرودةالمعتدلة

الأمطارومعدل.الصيففىم751والشتاءفيم53بين

ملم.545حوالييبلغ

كمبردجشاير.مناطقلبعضموجزوصف

.الميلاديعشرالثانيالقرنبدايةإلىتعودكاتدرائيةوبها:إلى

والمواد.فضيةمدافئوبهاالإليزايبثىالعصرمندارهي:بيرغليدار

وقدى.الفنيةالكنورم!العديدوبها،مطليةالسقوففيالمستخدمة

طبيعية.مناظرمهندسوهو،براونكبابيليتيالداخليةأفنيتهاصمم

للمعماررائعنموذجوهيام811أعاأنشئتبيتربورو:كاتدرائية

.النورمندي

الميلاديعشرالثانيالقرنإلىتاريخهايرجعكنيسةوبهاكاستور:

بالقربوتوجدكاينبورا.لسانتالخصصةالوحيدةالكسيمسةوهي

رومانية.لمدينةحفرأعمالكامشورم!

مظماهرهاومن.رائعةجامعيةمبانوبهاحميلةمدينةوهي:كمبردج

متزوليم.ومتحفالنباتيةالحدائقالأحرى

الرقي،فيالناسمنالعديدتجتذببهاالمحيطهةوالمنطقةوزبيت!شمدينة

منعددوبالمدينة،المزهرةالفاكهةوأشحارالخزامىحقولوبها

الجورجي.العهدإلىترحعالتىالدور

فيالمتحصولمجع،كروموللأوليمرمتخصصمتحروبها:هنتنجدون

بها.طالباكادالتىالمدارسإحدى

منالعديدوبها،تجفيفهيتمومستنملمطبيعيةمحمية:دننويكن

.والحيواناتالمباتاتأصساف

ئاريخيةنبذة

آيسينىتدعىالحديديالعصرفىقبيلةهناككانت

القبيلةهذهالرومانيونهزموقدكمبردجشاير.فيتعيش

أغلبتشملالسكسونيةميرسيامملكةوكانت.م06عام

الجنوبية.كمبردجشايرألانتسمىالتيالمناطق

يقولحسبما.هنتنجدونفيقلعةالنورمنديونبنى

وفي.أم902عامكمبردججامعةإنشاءتمالمؤرخون

اسمههولنديمهندسقامعشر،السالغالقرن

المعستنقعاتبعضبتجفيففيرميودنكورنليوس

.مزارعليستخدمها

منالفترةفيإنجلتراحكمالذفيكرومولأوليفرولد

.ام995عامهنتنجدونفىأم658إلى1653

لي.إأوليفر،،كرومولبمكمبردج:أيضانظرا

فيمحديةحكومةمنطقةالجنوبيلأكمبردجشاير

001152.السكان)عددبإنجلترا.كمبردجشايرأقليم

المحليةالحكومةومقاطعةكمبردجبمدينةوتحيط(.نسمة

،المربياتإنتاجصناعاتها:تضمبإدارتها.تقومالتي

الكيميائية.والمواد،والورق،والقفازات،والجلود

والفواكه،،الحبوب:فتشملالزراعيةمحاصيلهاأما

فيذكرهاوردالتيغرانشترقريةفيهاوتقعالسكر.وبنجر

.بروكروبرتشعر

ير.كمبردجشا:نظرأ

هـليةءم!ة!اتم!اطعةاووفعمبردفيير

نسمة.009.56سكانهاعددبإنجلترا.كمبردجشاير،في

شمثل.المستنقعاتمنالكثيربهاريفيةمناطقهامعظم

وتعتبرالسكر،وبنجرالغلالزراعةفيالرئيسياقتصادها

منالكثيرعلىالمقاطعةتشتملمواردها.أهممنالسياحة

إلي.مدينةأنقاضعلىالمدينةهذهنشأت.القرى

كمبردجشاير.:أيضاانظر

بصفيالشرقيةالكابمقاطعةعاصمةكميرلي

العالم.فيالماسمراكزأشهرمنكمبرلىومدينةإفريقيا،

كم040.1بعدعليوتقع.نسمة08!.82سكانهاعدد

.كيبتاونشرقيشمال

كمبرلى،منبالقربالماسمناجمأكبربعضوتقع

توجدكما.وتلميعهالماسبقيمكمبرليفيالمصانعوتقوم

الأسبستوسبهايوجدالتيالمجاورةالمناجمبعض

والجبس.والمغنيسيوم

البوير،حربوفي.ام871سنةكمبرليالروادأسس

حاصرتام،209وحتىام998مناستمرتالتى
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البويرحربان!:يوما.231كمبرلىمدينةالبويرقوات

والإنجليز.

!شوالهضمابالسلاسلمنمجموعةكميرليز

أستراليا.منالغربيةالشماليةالمنطقةفيكبيرةمعساحة

بنهروغربا،وفروعهالأوردبنهرشرقاكمبرليزمنطقةوتحد

اأ!جبابجمالمعروفةوالمنطقة.وفروعهالفيتزوري

أقدممنتعذالجيولوجيةالناحيةومن.وممراتهاوهضابها

منالحجارةمنسلاسلهامعظماوتتكون.العالمفىالمناطق

بعضارتفاعويصلوال!صارتز.الكامبريقبلماعصر

البحر.سطحفوق.م159حواليإلىقممها

للزراعة.صالحةغيركمبرليزمنطقةأراضيوأغلب

بينبغزارةالأمطاروتسقطالبقر.قطعانالمزارعونويربي

خ!لونروعهالأوردلهرويجري.ومارسديسمبرش!ي

وندهام.هىالرئيسيةوالمدينة.الخصبةالتربةذاتالسهول

عروقاكتشمتاحشري!االقرنمنالسبعينياتأواخروفى

كمبرليز.فيالماس!

نهر.الأورد،أيضا:انظر

إقديمافيإداريةمقاطعةوكلسيثكمبرلولد

نسمة.24016سكانهاعددبأسكتلندا.ستراثكلايد

كلسيث.ومدينةبأكملهاالجديدةكمبرنولدمدينةوتضم

لمدينةامتدادو!ط.أم559عامجديدةعاصمةأصبحت

الخفيفةالهندلمميةالصناعاتصناعاتهاوتشملجلاسجو،

والمعداتالملابسوصناعةالسلعوتوزيعوتخزينوالطباعة

والنسيج.الإلكترونية

ويعمل.الأولىبالدرجةسكنيةمدينةفهيكلسيتأما

جلاسجو.أوفول!صكأوكمبرنولدفيسكانهامعظم

نأإلا.والغزلوالاحتجارللتعدينمركرأكلسيثونشأت

فيالتعدينعمالغالبيةولعيشتدهورتقدالصناعاتهذه

.أخرىأماكنفييعملونلكنهم،كلسيث

الشماليالركنفىتقعجميلةجبليةمقاطعةووب

تعتبرالتيالبحيراتمنطقةبداخلهاتضملإنجلترا.الغربي

ج!الأثاروقدبريطانيا.فىالسياحيةالمناطقأشهرإحدى

،والكتابالشعراءمنكثيرخيالالبحيراتمنطقةوسكون

وتعتبر.كوليريدجوصمويلوردزورثوليمابينهممن

بريطانيا.فيسكاناالمناطقأقلمنكمبريا

القرنفيووستمورلاندكمبرلاندمقاطعتاأسست

،ام749عامالمقاطعتاندمجتثما،الميلاديعشرالثانى

منجزءاأيضاإليهاضمتالتيكمبريا،مقاطعةلتكونا

التابعةالغربيةريدنجمنصغيراوقسما،الشماليةلانكشاير

ير.ليوركشا

الحكمونظامالسكان

المائيةللرياضة.الترويحووسائلالاجتماعيةالعادات

للإبحارجيدةمرافقتوجدحيثكمبريافيكبيرةشعبية

وديرونتبانثويثفيولخاصةالماء،علىوالتزلجأ!ميدوا

تسلقمراكزمناثنانوفيهاووندرمير،ووتروالمىووتر

واست،قربهدوازديلوهماإنجلترا،فياشئيسيةالجبال

أمبلسايد.قربالكبيرولانجديلوترر

تسلقوهوالدليلسباقالترويحوسائلبينومن

،الأخرىالترويحوسائلومن.لأسفلهوهبوطالتللأعلى

للكلابسباقيجرىحيثبمالكلاببوساطةالأثراقتفاء

الثعالب.صيدفى

بدايةففى.الخاصةقوانينهاكمبريافىوللمصارعة

ويطوقالآخر،أحدهمايمسكالمصارعانيقف،الجوأسة

بخصمهيطحالذيوالمصارع.ظهرهخلفالآخريد!

الفائز.هوأرضخا

مقاطعاتستإلىكمبرياتقسم.المحليةالحكومة

وكزك،ووركنجتونمدينتيوتضمألرديل:المحلياع!-ا

وايتتضمالتيوكوبلاندوكارلايل،،فيرلس-إن-بارور

ليكلاندوساوث،وبنرثأبلبيتضمالتيوإيدن،هافن

وتسيطر.المقاطعةجنوبيمنكبيراوجزءاكندالتضمالتي

كمبريا.شرطةهي،للشرطةواحدةقوةالمقاطعةعلى

-إن-بارومنكلفياجتماعاتهاالتاجمحكمةوتعقد

.وكندالوكارلايلفيرنس

الاقتصاد

فيتوجدأساسا.زراعيةمنطقةكمبريا.الزراعة

والمحاصيلالحبوبلإنتاجمزارعبكارلايلالمحيطالسهل

يربونالمزارعينأنحينفي،والأغنامالحلوبوالبقرأسدرنيةا

فيالمزارعونويقوم.الجنوبيةالمنخفضاتفىالأبقار

لجنةوتملك.ألمماسيبشكلالأغنامبتربيةالجبليةالأراضي

.الغاباتمنمناطقعدةالغاباتاستتمار

موجزةحقائق

كارلايل.:ريالإداالمركز

هافن.وايتو،ووركسجتون!صارلايل،،فيرس-إد-بارو:الملدنأكبر

2.كم018.6:المساحة

نسمة.486)009:السكان

والحلوب،اللاحماجقرا،الحو!:الزراعة:الرئشةالمنتجات

الأعام.،الدرنيةالمحاصي!

بحاء،الورق،الحلديةالمصموعاتالملاب!،،الكيميائيةالمواد:الصناعة

لصلص.وا،أحسمنا

الأردواز.،الجيريالحجر،الحبص،الحراليت،الحجريالمحم:التعدين
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فيا.والبحيراتالجبالم!جميلةمنطقةكمبريافيالبحيراتمنطقة

المنطقة.فىالبحيراتأكبرإحدى

!ط:،أساسيةمناطقأربعفيوتتركز.الصناعة

وكارلايل.،وكندال،فيرنسومنطقة،الغربيالساحل

إنتاجعلىيعتمدكمبريااقتصادكان،مضىوفيما

فييوجدولكن،أهميتهقلتفقد،الانأما.الصلب

وهناك.الحديديةالسككقضبانلإنتاجمصنعالمنطقة

الهندسية.المصانعمنآخرعددأيضا

الحدشةالصناعاتوتشمل.الهندسيةالصناعات

والورقالكهربائيةوالأدواتالكيميائيةكالمنتجات

فيالنوويةالصناعةوتستخدم.والأحذيةوالكرتون

يقومونحيث،المنطقةفيالعمالمنعددأكبرسلافيلد

بتقديمأوأبحاثلماجراءأوالنوويةالطاقةبانتاج

.الخدمات

السفنلبناءكبيرةمصانعفيرنسمنطقةفيتوجد

كندالفيالصناعاتوتشمل.والأدويةالورقولصنع

كارلايلفيويوجدالفاخر.والورقالأحذيةصناعة

أيضاوهي،والإطاراتوالمعادنللأغذيةمهمةمصانع

كبير.وإداريتجاريمركز

الأحجاروامشخراجالتعدينكان.والتعدينالتحجير

صناعةوتنتج.السنينمئاتمنذكمبريافيمهيمنين

المناجمبعضتقومكما.الجبسالحاضرالوقتفىالتعدين

ووترديرونت!ييصبالذيالجذا!جلآشيسلجدولمن!رلصورة

كمبرياغربفىتوجد.الحجريالفحمبإنتاجالصغيرة

المقاطعةفيالاستخراجأما.الحجريللفحمكبيرةمناجم

والحصباءوالرملوالجرانيتالجيريالحجرفيشمل

.وازلأردوا

أنحاءمعظمفيللدخلمهممصدرهى.السياحة

السياحمنآلافالبحيراتمقاطعةوتستقبلكمبريا.

سنويا.

الجبالتعوق،البحيراتمنطقةفي.والمواصلاتالنقل

الطرقمعظملأنالطرقعلىالنقلحركةوالبحيرات

أما،البحيراتبجانبتمرالرئيسيةالحديديةوالسكك

معظميستوعبالذي6()أمالاا6السريعالسياراتطريق

الشرقيالجزءعبرفيسيروأسكتلنداإنجلترابينالسيرحركة

الرئيسيالخطمنالسياراتطريقويقترب.المقاطعةمن

واسكتلندا.إنجلترابينتصلالتيالحديديةللسكك

كمبريا.فيللاتصالاتالرئيسيالمركزكارلايلتعتبر

أهلية.تلفازشركةوهيبوردر.تلفازمحطةمقرففيها

تصدركما.أسبوعيةوأخرىيوميةصحيفةأيضاوفيها

الإذاعةمحطتاأما.فيرنسإنباروفيأخرىيوميةصحيفة

بارومنفتبثانالبريطانيةالإذاعةلهيئةالتابعتانالمحليتان

وكارلايل.
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كمبريافيرتهايمكنالتيالمناطقبعض

التيسوارتمورقاعةسيمهامنالحذابة،الممالىبعصوفيها:ألفرستن

ال!صي!صرحركةمؤدسسفوكسلحورحمزلأمضىفيماكانت

(.والسلامالبساطة)أ!حار

علىبنيليتوفيها،البحيراتمقاطعةإلىالرحلاتمركزأمبلسايد:

عشر.التاسالقرلىفىجسر

وردرورت.وشيممتحصوفيهاجراسمير:

التيالورسلطورالطميعيةريفمحلاسلمحميةمدحلاوتشكل:دريج

الأسود.الرأسداتالورسلطيورأوروبافىمستوطةأكبرتضم

للسككمحطهةالمديةوفي.مصولةرومانيةآثاروفيها:ريفنجلاس

القطاراتلعصتسيرحيت:أس!!ديل،ريمنحلاس!لينالحديدية

بالمحار.تعملالتي

مصمار:فيها،محتلمةعصورسساياتليهاتاريخحةمديمة:كارلايل

دها.حاصالخيللسباق

كانتنورسديةقلعهاتاربيمهامنقديمةمادعدةو!يها:كندال

بار.كاثري!رأسمسقط

كمبرياأواسطم!كبيراجزءاويشعل:الوطنيالبجراتمنطقةمتنزه

الطبيعيةالمناظرأحملم!وقسماقديمةومبالىعديدةآثاراويضم

إنجلترا.في

التىالتالويةمدرستها!يوردرورتتعلمحميلةقريةوهىهوكسهيد:

.أم585عامشيدت

السطح

أيرأضدا،بحرالعرل!مركمبريايحد.والمساحةالموقع

وبوردرز،وجالويدمفريزمناطقالشمالمنوتحدها

ويوركشايرودرمنورثمبرلاندالشرقومن،الأسكتلندية

كمأ51كمبرياطوليبلغلانكشاير.الجنوبومن،الشمالية

.الغربإلىالشرقمنكم9وه،الجنوبإلىالشمالمن

منكبيراجزءاالبحيراتمنطقةتحتل.السطحمظاهر

منأساسيبشكلكمبريامنطقةوتتألفكمبريا،مساحة

البركانية.الصخورذاتالمنحدرةوالوديانكمبريا،جبال

إسكافيلوهيإنجلترا،فيقمةأعلىكمبرياجبالوتضم

القممأماالبحر.سطحفوقم789نحويرتفعالذيبايك

إس!صداوم059وهيلفلينم639إسكافيلفهيالأخرى

ومنألبناينسلسلةمنجزءاكمبرياشرقىويضم.31!م

الكبيرفيلودان،م398ارتفاعهويبلغفيلكروسبينها

منطقةمنوالجنوبالغربوإلى.م847ويباإرتفاعه

المسطحةالأراضىمنساحليشريطيوجد،البحيرات

سولويمابينيمتدسهلالشمالفييوجدكما،المستوية

أبناين.وجبالفيرث

بحيرةوهي،البحيراتمقاطعةفيبحيرةتمبنكبر

نهرهوكمبريافىالأنهاروأطول.الجنوبفيوندرمير،

نصفهيئةعلىيسيرالذيالديرونتنهرأما،الإيدن

.البحيراتمقاطعةفيالأنهارأطولفهودائرة

فيالممطرةالمقاطعاتأكثرمنكمبرياتعتبر.المناخ

الساحليةوالمنطقةالكبير.بتنوعهمناخهاويمتازإنجلترا،

منقليلةكمياتفيهاتسقط.والجفافالحرارةمعتدلة

الأماكنبعضفتوجد،الجبالفيأماالشتاء.فيالثلوج

ملم4لأ005إلىفيهاالأمطارهطولمعدليصلالتي

ويكونقارسا،الشتاءيكونكمبرياشرقيوفى.سنويا

فإن،البحيراتمقاطعةوديانفىأماغزيرأ.الثلوجتساقط

فيالحرارةدرجاتمعدلويبلغمعتدلآ.يكونالشتاء

يوليو.شهرفىم41وهيناير،شهرفىم53المقاطعة

تاريخيةنبذة

ماالفترةفيالمنطقةإلىالأوائلالمستوطن!!وصوأ!بدأ

نشاطللرومانوكان..مات05و.0018عاميب!ت

منالقادمالغزومنعليهاحافظواحيثكمبريا،فىكبير

.الميلاديالثانىالقرنفيهدريانجدارببنائهمأسشمالا

مارافيرثسولويمنالضخمالدفاعيالبناءهذاوامتد

جدار.هدريا!،أنظر:.بكاملهإنجلترابشمال

استقرعشر،والثانيالتاسعالقرنينبنالفترةفى

الأماكنأسماءمعظموسموا،المنطقةفيالإسكندينافيون

المنطقة.لغةإلىالكلماتمنكبيراعدداوأدخلوافيها،

إنجلترابيننزاعموضعالمنطقةكانت،اللاحقةالمرحلةوفى

كارلايلعانت،الإنجليزيةالأهليةالحرل!وإبان.وأسكتلندا

تاربإنجلترأ.فيالحصارفتراتأطولمنواحدة

فقد.المرموقةالشخصياتمنعددكمبرياباسميقترن

ولدكما،فيرنسإندالتونفىرومنيجورجالرساموأ!د

بعدفيماواستقركوكرماوثفيوردزورثوليمالشاعر

تيلروصمويلوردزورثمنكلويعرفغراسمير.في

كمبريا،فيأيضاعاشالذي،ساوثيوروبرت،كوليريدج

الذينالاخرينالكتاببينومن.البحيرةشعراءباسم

بوتز.وبياتركسرلممكينجونكمبريا،فيعاشوا

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

البحيراتمنطقةجولى،رس!ص!!دايكإس!!ا!يل

وليم،وردرورثكارلايلفيرسإلى-لار:

ميروندرتيلرصموي!!،كوليريدجتركسبيا،بوتر

الثامنالقرنفىالتمثيلاحترفتإنجليزيةلعائلةاسمكميل

انظر:سيدونز.سارةأفرادهاأشوعشر.والتالحمععشر

كمبل.سارةسيدونز،

طفلا.21لديهمتجولمسرحيممثل.كمبلروجر

كمبل.فيليبجون،كمبلسارةأشهرهممن

فناناكانأ-1823()757.كمبلفيليبجون

تمثيلفيالفائقةببراعتهعرف.مسرحومديرموهوبا
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وكوريولايفرسهاملتدوربتمثيلاشتهر.المأساويةالأدوار

ليفربولمنالقريبةبريسكوتفيكمبلولد.وماكبث

الرومانيةالكنيسةفيقسيممئايصبحلكىودرسبإنجلترا،

ولفرهابتون.فيتمثيلبفرقةالتحقأنهإلا،الكاثوليكية

دورليؤديام783عاممرةلأولالمسرحاعتلى

مسرحبادارةقامكما.بلندنليندروريبمعسرحهاملت

شريكاأصبح.ام208و1788عامبينفيماليندروري

.ام208عامبلندنجاردنكوفينتلمسرحومديرا

فيوتشتركاسيا،شرقجنوبأقطارمنقطركميودب

أيضاالقطرهذاويعرف.وفيتنامولاوستايلاندمعالحدود

كمبوديا.تهجئةفيأخرىطريقةوهيكامبوتشيا،باسم

منالاسمتغييرالبلادحكومةأعلنتام989عاموفي

فيالكمبوديينمعظمويعيشكمبوديا.إلىكامبوتشيا

ميكونج،نهرلفيضاننتيجةتكونتالتيالخصبةالسهول

تونلونهر،الكبيرةالبحيرة،سابتونلمنبالقربأو

كمبوديا.عاصمةبنهبنومغربشماليإلىساب

أراضيهاإنإذ،الأساسفيزراعيبلدكمبوديا

ظروفاتشكل،المداريومناخهافيها،المياهووفرةالمنبسطة

حجمها،بصغرهناالمزارعوتتميزالأرز.لزراعةمثالية

منقليلاعدداالمزارعونيمتلككما،الغربيةبالمقاييس

شرقيجنوبأقطارفيالحالهوومثلما.الزراعيةالالات

يجعلهامما،المصانعمنمحدودعددكمبودياففياسيا،

المصشعة.السلعمنحاجاتهامعظماستيرادعلىتعتمد

مركزأكمبودياكانتعام،ألفحواليومنذ

علىيسيطرونكانواالذينالخمير،لقومكبرىلإمبرأطورية

وتمتازآسيا.شرقيلجنوبالرئيسيالبرمنكثيرةأجزاء

إمبراطوريةعاصمةكانتالتيالمهدمةالمدينةأنجكور،

.والعمارةالنحتفنونفيباثارهاالخمير

منذالملكىالحكمتحتكمبودياظلت.الحكمنظام

إلىتحولتحيثام079عامحتىالقديمةالعصور

الشيوعيونأطاح،أم759عاموفي.جمهورية

الجمهورية،بزعماءالحمرالخميريسمونكن-الكمبوديون

الشيوعيةالدولةمنقواتأنغيرالبلاد.علىوسيطروا

ضدكانواالذينالكمبوديينوالشيوعيين،فيتنامالمجاورة

وسيطروا،ام979ينايرفيالحكومةأسقطواالحمر،الخمير

أتفقتعندماام199عامحتىالبلادأنحاءمعظمعلى

تضمجديدةحكومةتشكيلعلىالمتنازعةالأطراف

برعايةسلاماتفاقيةالأطرافوقعت.وغيرهمالشيوعيين

حكومةالمتحدةالأموترأستام،199عامالمتحدةالأم

.أم399مايوفينيابيةانتخاباتإجراءعلىعملتمؤقتة

المجلسفراغحينإلىمؤقتةكمبوديةحكومةشكلت

منلمزيدللبلاد.جديددستورصياغةمن)البرلمان(الوطنى

المقالة.هذهمنتاريخيةنبذةفقرةانظر:المعلومات

بنحوكمبودياسكانعدديقدر.السكان

تقديراتعنالرقمهذاويقل،نسمة166.9؟...

حيث،الشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصففىأجريت

هذاإلىوالإعداماتوالهجرةالوفياتكثرةأدت

.الانخفاض

الذينالخميرمنكمبودياسكانغالبيةشكون

آ!ميا،شرقىجنوبفيالمجموعاتأقدمإحدىيشكلون

معظمويعمل.الخاصةالألفباءذاتالخميرلغةويتحدثون

كمبوديافيويعيشجنودا.أوعمالأأومزارعينالخمير

الكمبوديينغالبيةويدين.الصينيينمن000،003حوالي

ية.لبوذبا

أفرادهاعدديتراوحقرىفيالكمبوديينمعظميعيش

الأرزحقولفيويعملونشخص،04و.001بين

الغذاءوالسمكالأرزويمثل.القرىتلكمنبالقرب

الكمبوديين.لمعظمالرئيسى

الخامسةسنبلغواممنكمبودياسكاننصفيستطيع

مناطقمنكثيرتفتقرولكن.والكتابةالقراءةفأكثرعشرة

.المدارسإلىكمبوديا
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موسمخلالمتكررةفيضالاتتحدت.المياهمسوبارتماخسالحمايةأضوفيرئزر!طفوقشيدتالقمص!مرممارا!علىتحتويكمبوديةقرية

دودمبر.إلىمايوسالأمطار

با!شثناءمنخفضةجبالبكمبودياتحيط.السطح

المحاذيةالمنطقةمنوأجزاء،الشرقيةالجنوبيةالجهة

لاوسمنجنوباالضخمميكونجنهرويجري.للساحل

.فيتنامعبرالصينجنوببحرفىويصبكمبوديا.عبر

تغطيبينما،الأراضىثلثحواليخصبةسهولوتغطي

الجفافموسموخلالمنها.كبيرةأجزاءالغابات

بحيرةمنالشرقيالجنوبإلىسابتونلنهرينساب

بنه،بنوبمفىالميكونجبنهرليلتقىالضحلةسابتونل

ألامطارهطولأثناءالمعاكسألاتجاهإلىيجريلكنه

منالمذأبوالثلجالفيضاناتلأنذلكيحدث.المولمممية

مستوىإلىالنهرمنسوبتر!التبتفيالميكونجمنبع

.البحيرةمنأعد

م92حواليبنهبنومفيالحرارةدرجةيبلمتوسط

الساحلية،المنطقةفيالأمطارموسمويستمر،العامطوال

وتبلبنقلسنويا،سم015مايقاربالأمطاركميةفتصل

بنه.بنومفيأسم5.من

علىأسامعاالكمبوديالاقتصاديعتمد:الاقتصاد

الإنتاجكانالعشرينالقرنمنالسبعينياتوحتى.الزراعة

إلىوالتصديرالكمبوديينلإطعاميكفيللبلادالزراعي

المحصولينوالأرزالشاميةالذرةوكانت.الأخرىالأقطار

تنتجكانتكمبودياأنإلىإضافةالرئيسيينالغذائيين

الحقولمنالكثيرأنغير.المطاطمنكبيرةكميات

-حماتهتهل!بزة

شه.شوم:العاصمة

الحمير.لغة:الرسمةاللغة

كمموديا:الرسميالاسم

،العربإلىالشرقمىالمسافاتأبعد2كمأ350/81:المساحة

كم.435الساحلطول.كم145،حنو!،شمال،كم635

الكثافة.لسمة!،0002166أم(699عام)تقديرات:السكان

فى%أ2،الريففى88%التوزيع2،اكمشخصا05؟السكانية

عام)تقديراتنسمة771.52728ام(:629عام)تعدادالحصر.

لسمة.00099701م(:1002

الصويا.فول،المطاطالأرر،الألقار،:الزرا"عة:الرئيشةالمنتجات

الأرزمعالجة،الخشبرقائق،ا!رقا،الإسمت:وا!لعالجةالتصنيع

.المسموجات،لسمكوا

نا.بلاد:الوطنىلنشيدا

وفىداكةزرقاءأرضيةعلىكحبوديالدولةاللونبيضاءخريطهة:العلم

أررق.للودالحميربلغةالبلاداممكتالحريطةوسط

ريل.الأساسيةاالوحدة:العملة

فيتنامحربأثناءللدمارتعرضتقدالمطاطومزارع

الزراعىالإنتاجفتدهوركمبوديا،فىالأهلية:الحروب

.حادةبصورة

وإلىالمصافيلبناءاللازمالمالإلىكمبودياتفتقر

تنشئأناستطاعتالبلادأنغيرلتشغيلها،المدربةالعمالة

مثلالعشرينالقرنمنالخمسينياتفىجديدةصناعات



95كمبوديا

الخشب،ورقائق،القطيةوالملابس،الإسمنتإنتاج

غاباتتمدكما،أخرىومنتجات،المطاطيةوالإطارات

.الخامالصناعةبأخشابالبلادكمبوديا

الخارجيةبالتجارةالخاصةالمعاملاتمعظمتتم

فيأحميقةاللمياهالوحيدالميناءخلالمنلكمبوديا

،الطرقكمبوديافيالقتالدمروقد.سومكمبونجكمبوديا

بميناءبنهبنوميربطالذيالحديديةالسككخطقطعكما

مطاراتهناكأنإلا.نقاطعدةفيوتايلاندسومكمبونج

ريب.وسيمبنهبنومفي

أس!،الميلاديالثانيالقرنحوالي.تاريخيةنبذة

مملكةالحاليةبكمبودياالانالمعروفالجنوبيالجزءسكان

القديمةالقوىأكبرإحدىالمملكةتلكفأصبحتفونان،

قوتهافقدتفونانمملكةأنغيرآسيا.شرقيجنوبفي

نهضت،الميلاديالسابعالقرنوفيتدريجيا.ونفوذها

خلالأيضاانهارتلكنها،فونانشممالجديدةقوةشنلا

.الميلاديالثامنالقرن

عشروالخامسالتاسعالقرنينبينالواقعةالفترةفى

فىقويةبوذيةهندومحيةمملكةعلىالخميرسيو،الميلاديين

مئاتالخميروبنىأنجكور.عاصمتهاكانتكمبوديا،

بالإمبراطورية،أخرىومناطقأنجكورفيالحجريةالمعابد

وطرقا.وخزاناتللريوقنواتالمستشفياتشيدواكما

عشرالثانيالقرنخلالقمتهاالخميرإمبراطوريةوبلغت

الارا!يمنكبيرةمساحاتعلىاستولتحينماالميلادي

إقامةأنعلى.وفيتناموتايلاند،لاوسالانتشكلالتي

والصرأعاتالأوبئةوانتشار،التكاليفباهظةمشاريع

أضعفتتايلاند،معوالحروب،المالكةالاسرةداخل

أنجكورعلىالتاييةالقواتواستولتالخمير.إمبراطورية

مملكةأنغيرالخمير.منهافانسحبتام،431عام

الحاليالموقعمنبالقربعاصمتهاكانت،مستقلةخميرية

عشرالتاسعالقرنمنتصفحتىباقيةظلتبنه،لبنوم

الذين،الفرنمسيونجعلام863عاموفي.الميلادي

لهم.محميةكمبوديا،فيتناممنالجنوبيالجزءعلىاستولوا

مأ149منكمبودياوالتاييةاليابانيةالقواتاحتلت

وأتجهت،الثانيةالعالميةالحربخلال،أم459إلى

واعترفت،الحربنهايةعقبالاستقلالإلىكمبوديا

.أم539عامكمبودياباستقلالفرنسا

عنسيهانوكنوردومالملكتخلىام559عامفي

علىوخلع.السياسةفينشاطاأكثردوراليؤديالعرش!

ثم،أم559عامللوزراءرئيساوصارأمير،لقبسيهانوك

5591عاممنالفترةوخلال.أم069عامللدولةرئيسا

الدولاراتبملايينعوناكمبودياتلقت،أم639عامإلى

العونأوقفسيهانوكأنإلا،المتحدةالولاياتمن

بدعمالمتحدةالولاياتمتهما،ام639عامالأمريكى

بالحكومةالإطاحةإلىترميكانتالتيألمحاولات

ية.الكمبود

سيهانوكحكومةفيعضوانتمكن،أم079عامفي

منماتاكسيريكسيسوواثوالأميرنوللونالفريقهما:

أكتوبروفيالبلاد.خارجوجودهأثناءبسيهانوكالإطاحة

الملكية،نوللونالوزراءرئيسحكومةألغتام079

الجمعيةحلثمكمبوديا،فيالجمهوريالنظامقياممعلنة

نصب،التاليالعاموفي.أم719عامالكمبوديةالتشريعية

فيكاملةالسلطةوتولىللدولةرئيسانفسهنوللون

البلاد.

العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتخلال

الشيوعيةالدولبينالصراعفيحيادهاكمبودياأعلنت

وفيتنامالمتحدةالولاياتأنإلا.الشيوعيةغيروالدول

فىالشماليةفيتناممنوإمداداتقواتوجودأدعتاالجنوبية

عاموفي،الفيتناميةالحربفيلاستخدامهاكمبوديا

أهدأفقصففىالأمريكيةالطائرأتبدأت،ام969

الولاياتمنقواتودخلت.بالقنابلكمبوديافيشيوعية

بعد،أم079إبريلفيكمبودياالجنوبيةوفيتنامالمتحدة

.هناكالإمداداتقواعدلإزالةوذلكبسيهانوكالإطاحة

الأمريكيةالقواتغادرتوقد.فيتنامحربانظر:

غير،الشيوعيةالمعسكراتتدميربعديونيوبنهايةكمبوديا

نهايةوفيكمبوديا.داخلتوغلواالفيتناميينالشيوعيينأن

بأكملها،كمبوديافيتشتعلالحربكانتأم،079عام

جنودبمساعدةالشيوعيينالحكوميةالقوأتحاربتحيث

.المتحدةالولاياتمنعسكريوبعونالجنوبيةفيتناممن

علىالجويةغاراتهاأوقفتالمتحدةالولاياتأنورغم

الأرضعلىالقتالأنإلا،أم739أغسطسفيكمبوديا

ذلك.بعداستمر

المنتمونالكمبوديونالشيوعيوندخلالأثناءهذهفى

البلادحكومةضدشاملةحربفيالحمرالخميرتنطمإلى

وفي.السبعينياتأوائلفيكفتهمفرجحت،الشيوعيةغير

فيتناموسقطتكمبوديا،علىسيطرواأم759إبريل

قبضةتحتولاوسحاليا(فيتناممن)جزءالمجاورةالجنوبية

نفسها.السنةفىالشيوعيةالقوات

،بوتبولبقيادةالحمر،الخميرشيوعيوفرض

حياةعلىيشرفونوبدأوا،الحكومةعلىالكاملة!ميطرتهم

علىوالقرىالمدنسكانالحمرالخميرأجبركذلك.الناس

طالبواكما،الزراعةفىللعملالريفيةالمناطقإلىالانتقال

الشعائرممارسةعنالناسإلهاءوتعمدواالأزياء،بتوحيد

التجاريةالمؤ!سساتكافةعلىالحكومةوسيطرت.الدينية

قتلتقدالحكومةأنعلىدلائلأيضاوهناك.والمزارع
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لمتسءغ!ك!حم!كيبز**ا9ء

واستولوا)أعلاه(.أم759عامسهلمومالحمرالحميرشيوعيودحل

فىالشيوعي!!عيرم!أعداءهمهرمواأدلعدوالح!صمةالعاصمةعلى

احتحيوعيسباودعض،الفيتساميةالقواتلوساطةأسقطوال!ضهم.الحر!

.م9791عامالآحرينالكممودس

منكبيرعددذلكفىبماالكمبودلين،منالالافمئات

القيامعنأحاجزينوا،والمتعلمين،السابقينالحكومةموظفي

تسببلذلكإضافة.الح!صمةبهاتطالبهمالتيبالأعمال

شديدغذائىنقصفيالزراعىالإلتاجفيالشديدالتدهور

جوعاال!صمبوديينمنكبيرعددفماتالسبعينياتخلال

والأقطارتايلاندإلىال!ضيرونفركما،المرضبسببأو

.الأخرى

القتالنشوبإلىالصراعاتأدتأم،779عامفي

وفي.الشرقفيالشيوعيةجارتها،وفيتنامكمبوديابين

والشيوعيونالفيتناميونالجنود!ميطر،ام979يناير

منتمكنواثمكمبوديا،أجزاءمعظمعلىأمممبوديونا

سيو،لذلكونتيجةالحمر.الخميرحكومةإسقاط

علىالفيتناميينصفوففيحاربواالذينالكمبوديون

واسعانفوذاواكتسبواالح!صمةالفيتناميونفساند،الحكومة

لمراقبةاتخذتالتيالصارمةالإجراءاتأنغيرأجلاد.افي

أخرىناحيةمنالجديد.الحكمتحتاستمرتالناسحياة

منوحلفائهمالفيتناميينمحاربةفيالحمرالخميراستمر

إلىانضصتكماالبلاد،مناطقبعضفيالكمبوديين

وفي.شيوعيةغيرأخرىمتحاربةمجموعاتالحمرالخمير

ائتلافا،لتشكلالمعارضةفصائلالتقت،أم829عام

منتصفوخلال.للائتلافرئيسامحيهانوكنوردومفأصبح

منهروباتايلاندإلىالكمبوديينآلاففرأضمانينياتا

.الحرب

نحوخطواتالحكومةاتخذتأخمانينياتاوفي

السماحذلكفيبماالاقتصاد،على!ميطرتهاتحفيف

.صغيرةومزارعخاصةتجاريةمحلاتبامتلاكأ!صمبوديين

قواتهاكافةبسحبفيتنامتعهدت،أم989إبريلوفي

فصائلمعمفاوضاتالح!ضمةوبدأتكمبوديا،صت

ائتلافية.حكومةتش!جلإمكانيةحولالمعارضة

للأمالتابعالأمنمجلسعقدأم،099ديسمبرفى

مايووفي.باريسفيكمبودياصعالمئامؤتمراالمتحدة

الفصائلبينالنارلإطلاقوقفتنفيذتمأم،199

مجموعةكلاتهاممنالرغموعلىكمبوديا،فياطعارضة

قدالمراقبينأنإلاأضار،اإطلاقوقفبخرقالإحرى

الأطرافووقعت.أسقتالاجبهاتفىتاماهدوءاحظوالا

الأمتولت.أم199أكتوبرفيللسلاماتفاقيةاهتنازعة

لفترةالكمبوديةالحكومةإدارةالاتفاقيةبموجب،المتحدة

الحكومةوتشكلت.الديمقراطيةإلىالبلادلتعودمؤقتة

الأعلىالوطنيوالمجلسالمتحدةالأمممثلىمنالجديدة

ثلاثوممثليالسابقةالحكومةمنأعضاءضمأسذيا

إجراءتمأم،399مايووفي.معارضةمجموعات

للبرلمانعضوا021وانتخب،العامةالالتخابات

الانتخاباتفيالفائزةالأحزابش!طت.أحصمبوديا

فيوظلتالمتحدةالأمحكومةخلفتأجةانتقاح!صمة

حكومةوشكلتالدممتورإعداداستكملحتىأحملطةا

بوصفهلقبهواستعادالمؤقتةالحكومةسيهانوكرأس.دائمة

الأماتفاقيةعلىالحمرتوقئالخميرورغمكمبوديا.ملك

للحكومةينضمواولمالانتخاباتقاطعواأنهمإلا،المتحدة

المؤقتة.

نهربم،ميكوبخ،الصينيةالهندأنجكور،:أيضاان!

.نول،لونبمبنهبنوم

عديهتجاريسندوهي.الأصلإيطاليةكدمةالكميياول

نأالأخرىالجهةمنفيهتطلبأصدرتهالتيالجهةتوقيع

محدد.تاريخفيالمالمنمحددامبلغاثالثةلجهةتدفع

شركة،أومصرفأوفردبهايقصدقدجهةوكلمة

الجهةأما،الساحب:ال!صمبيالةتصدرالتيالجهةوتسمى

الجهةعلىيطلقبينما،عليهالمسحوب:فتسمىالثانية

نأالساحبيطلبالأحيانبعضوفى.المستفيد:الثالثة

باسمه.الدفعيتم

حوالةالطلبعندللدفعالقابلةالكمبيالةوتسمى

وتسمى.الشيكأوالطلبحوالةأو،الاطلاععندتدفع
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موقوتة.حوالةمحددزمنفيالدفعالواجبةالحوالات

عليه.للمسحوبالحوالاتمنالنوعهذامثلويقدم

يصئوبذلكالمقبولةالحوالةتسمىقبولهاشموعندما

المبلغللمستفيديدفعبأنقانونيامطالباعليهالمسحوب

الحوالة.علىالموضح

لتمويلالأحيانمعظمفيالكمبيالاتوتستخدم

أرادوإنوآخر.قطربينأوماقطرداخلالبضائعحركة

المبايدفعأنالبضابيجبيمتلكأنعليهالمسحوب

وإنفورا.الدفعيكونأنويجب،الفاتورةعلىالمحدد

للممسحوبفيمكنموقوتةحوالةنوعمنالفاتورةكانت

لاحق.وقتفيويدفعسسلمهانأعليه

مصارفعلىتسحبالتيالحوالاتوتسمى

والحوالاتالكمبيالةبينفرفلايوجد.مصرفيةحوالات

بتحويلأمراعادةتعنيمصرفيةحوالةكلمةأنإلاالمصرفية

العملةكلمةتعنيواحد.كمابلدمنأناسبينأموال

البلاد.منبلدينلعملاتالنسبيةالأسعار

.للتداولالقابلةالأوراق،الحوالة؟الشيكأيضا:انظر

عندومستديركبيرأنواعهابعض،لبيةفاكهةالكمثرى

حينفي،الساقباتجاهالداخلإلىوتضيق،الزهريالطرف

،التفاحمثلتقريباالشكلمستديرةأخرىأنواعاهناكأن

الصلةقريبةالكمثرىوشجرةالكرز.بحجمصغيرةأو

أنحاءكلفيالمعتدلةالمناطقفيوتنمو،والسفرجلبالتفاح

الأوروبيةأوالعاديةللكثمرىالأصليوالموطن.العالم

والتيلصينيةوااليابانيةالكمثرىأماواسيا.أوروباجنوب

كمثرىمنفتنحدر،الشرقيةالكمثرىتسمىماغالبا

وتوجد.الصينوجنوبىبأواسطالموجودةالبريةالرمل

فىالكمثرىتزرعماوغالبا.الكمثرىمنالأصنافمئات

بهاحظيالتيبالشعبيةأبداتحظلمولكنهابمالحدائق

التفا!.

بنيةأوصفرأءتكونقدرقيقةناعمةقشرةالثمرةتغطي

أنهاكما.وناعمحلوالعصارةكثيرولبهاحمراء.أوصفراء

الحبيبيةالصلبةالصغيرةخلاياهاأنمنالرغمعلىطريةأيضا

وتحتويرمليا.مذاقاالكمثرىأنواعبعضللبتجعل

الخلايا.تلكمنجداقليلعددعلىالأوروبيةالكمثرى

منها.كبيرعددعلىالأخرىالأنواعثمارتحتويقدولكن

وقد.التفاحثمرةقلبيشبهقلباللبيالجزءداخلويوجد

وتختلفبذور.01إلىيصلماعلىالقلبذلكيحتوي

والنكهةواللونوالحجمالشكلفيالكمثرىأصنافثمار

للتخزين.والقابليةالنضجووقتوالرائحةوالقوام

،ام4ارتفاعإلىالعاديةالكمثرىشجرةتنمووقد

طويلة،مدةإلىأحياناوتعيشأمتار.ثمانيةيبلغوعرض

ثربم!ئعئم-7ير!

ىلايتظش!يم-"*بميخ

ء3-ير

إص!ه،م-+ر

؟!2!ير

!!!"لم

ير-ق/!
!7

عمدمستديرةعموماولكمها،الشكلنيتحتل!الكمثرىثمار

.العصارةوكثيرحلوولبها.الساقمنبالقربوتضيقالمؤخرة

ولهاتقريبا.بيضيةوأوراقها.سنة75علىتزيدماغالبا

مسننةحوافلهاتكونماوعادة،مدببحادرأس

منتتكونعناقيدفىالبيضاءالأزهاروتنمو.بارزةوعروق

.زهرة21أربإلى

معظممثلالكمثرىتزرع.الكمثرىتزرعكيف

علىالمرغوبالصنفبتطعيم،الأخرىالفاكهةأشجار

الكمثرىشتلاتتستخدمماوعادة.الأصولأحد

الرغمعلىالفرنسيةالكمثرىوتسمى،كأصولالأوروبية

التيوالبذورفرنسا.منتستوردتعدلمالبذورأنمن

كمثرىصنفمنتكونماعادةالأصوللإنتاجتستخدم

بارتلت.

الكمثرىأشجارلإنتاجالسفرجلمنأصولتستخدم

الأوروبيةالكمثرىأصنافبعضولكن،المتقزمةالصغيرة

إلىالمزارعونيلجألذلك.السفرجلأصولعلىتنجحلا

يقوم،العمليةهذهولإجراء.وسطةأصولأستخدأم

أصولعلىأولأالوسطيةالأصولبتطعيمالمزارعون

بدرجةالوسطيةالأصولأفرختنمووعندما.السفرجل

المرغوبالأوروبيالصنفبتطعيمالمزارعونيقوم،كافية

كلبقطعالمزارعونيقومذلكوبعد.الأفرخهذهعلى

الأخير.بالطعمالخاصةالنمواتعدأماالناتجةالنموات

علىالطبيعيالحجمذاتالأشجارالمزارعونيغرس

علىالصغيرةالأشجارويزرعونم،8إلى5منأبعاد

الكمثرىأشجارزراعةوتنجح.م5.4إلى3منمسافات

.الخوخأشجارزراعةتنجحمماأكثرالرطبةالثقيلةالتربةفي

منح!اسميالصرفذاتللتربةتحملاأكثرالكمثرىوأشجار
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التربةظروفتتحمللاعامبشكلولكنها،التفاحأشعجار

الرمليةالطفاليةالأرا!يفيأفضلبصورةوتنمو،الجافة

النباتيةوالموادوالرملبالصلصالغنية)تربةالخصبة

نمومنلتزيدللتربةالأسمدةتضافوأحيانا(.المتحللة

فىأيضاأفضلبصورةأحصمثرىاأشجاروتنموالأشجار.

أصسفوحأأسفلتزرعألاويجب.الصقيرمنالمحميةالمواقع

بعضتحتاجلاالمناطقبعضفيوالبارد.يتجفالهواءحيث

مناطقفيوأممنالثمار،لإنتاجالخلطيالتلقيحإلىالأصناف

وهناك.الخلطيللتلقيحالاصنافنفستحتاجقد،أخرى

الخلطي.للتلقيحدائفاتحتاجالأصنافبعض

الحالهوكما،الكمثرىأشسجاربتقليماالمزارعونويقوم

بعضبإزالةيقومونحيث،الأحرىالفاكهةأشجارفى

أجزاءكلإلىالضوءيصللكىالضروريةغيرالفروع

نسبياقصيرةالشجرةيبقونأيضاأنهمكما.الشجرة

والحصاد.الرشعملياتلتسهيل

الطقستحم!علىقادرةال!صمثرىأشحاربعضتبدو

فيتنموأنيم!شالأصنافبعضفإلىولذلكجدا،البارد

أخرىأصنافاهناكأنكماالبارد.الشتاءذاتالمناطق

الهجينةوالكمثرى.والجافةالحارةالمناطقفيتن!وأنيمكن

أكثرتعداليابانيةوالكمثرىالعاديةالكمثرىمنالناتجة

البيئية.للظروفمقاومة

الأوروبيةأو،العاديةال!صمثرىمننتجت.الأصناف

والأنجووالكوميسالبارتلتمثلالشهيرةالأصنافبعض

وبسب!.الشتويوالنيليزوالسيكيلوالهارديوالبوسك

الأصنافبعضلثمار(الحجرية)الخلاياالخشنةالطبيعة

تهجينتم،الناسمنكثيريستسيغهالاوالتي،القديمة

ذلكعننتجوقد.العاديةالكمثرىمعالشرقيةالكمثرى

أيضاظهرتوقدوالجاربر.اللإضنتمثلأصنافالتهجين

الشرقية.الكمثرىمنجداالممتازةالأصنافبعض

معظمولكن،الصيففيالبارتلتكمثرىتنضج

الحريف.أوائلفيمتأخرةتنضيجالأخرىالأصناف

الأصنافأما.الشجرةعلىالشرقيةالكمثرىوتنضج

تقطفعندماممتازةبطريقةفتنضجالكمثرىمنالأخرى

منالأصنافتلكفإنولذلك،النضجقبلالشجرةمن

تنضجثم.قاسيةخضراءتزاللاوهيقطفهايتمالكمثرى

علىالحرارةدرجةفيهتزيدلاباردم!!انفيبوضعهاالثمار

النيليزمثل،الأصنافمنكثيرحفظويمكن.م452

موسمطوالالباردالتخزينظروفتحتوالفوريلالشتوي

مئويصفربينالحرارةدرجاتتتراوححيثالشتاء،

الكوميسمثل،الأخرىالكمثرىأصنافمعظمأما.م45و

بحلولالتخزينمكانمنأخذهامنفلابدوالأنجو،

الشتاء.فصلمنتصف

كبيرةبدرجةالكمثرىتستخدم.الاستخدامات

المنتجةالكمثرىنصفيؤكلحيث،للأكلحلوةفاكهة

وأبمفردهمنهاكبيرجزءتعليبيتمولكنتقريبا،طازجا

ثماربعضتجفيفأيضاولمجم.الأخرىالفواكهمعمحلوطا

لصئكصيرالكمثرىالأوروبيونايستخدم.أحصمثرىا

.أمم!ثرىا

علىالطازجةالكمثرىثمارتحتوي.الغذائيةالقيمة

البروتينمنقليلةوكميةالكربوهيدراتمنتقريبا1.41%

والفوسفورالكالسيومعلىأيضاتحتويأنهاكما.والدهون

وحمضوالنياسينوالثيامينأوفيتامينوالحديد

علىالكمثرىثماروتحتويج(.)فيتامينالأسكوربيكا

،التفاحثمارعليهاتحتويالتينفسهاالحراريةأسسعراتا

أقلسعراتعلىوتحتوي.الخوخثمارتحتويهمماأكثرول!ش

الكرز.أوالبرقوقثمارمنك!بمن

العواملأهمأحدالناريةأطفحةامرضيعد.الامراص

يسمىماوغالبا.الكمثرىأشجارزراعةم!تحدالتى

له.الكمثرىحسامميةلشدةالكمنرىلفحةالمرضهذا

الرطب.الدافئالجوفيلسرعةينتشرمدمرمرضوهو

الصغيرةوالأغصانالأزهارتهاجمالتيالبكتيرياوتسببه

فتبدوالأسود،للونوتحولهاتقتلهاحيثاغروع،وا

إلىسنةمنالبكتيرياوتعيشبالنار.أحرقتوكأنها

الأشمجارجذوععلىالموجودةالقروحعلىأحرى

إلىشجرةمنالبكتيرياهذهالحشراتوتنقلوفروعها،

،الشجرةخلالالمتساقطةالأمطارمياهأنكما.أخرى

طريقعنأيضاالمرضوينتشرآخر.إلىفرعمنتحملها

الأجزاءكلبقطعالمزارعونيقوم.الملوثةالتقليمأدهـات

أنهمكماملاحطها.بمجردوإزالتهابالشجرةالمصابة

بالمحاليلأو،النحاسبمحلولالأشجاريرشونأيفئا

تيرامايسينمثلالحيويةالمضاداتعلىالمحتوية

الأخرىالمدمرةالأمراضوتشمل.و!شربتومايسين

الكمثرىوتدهورالأورافوتبقعالكاذبةالناريةاللفحة

الحلقي.والتعفنوالجربالدقيقسوالبياض

إنتاجإلىتؤديخطرةافةالتفاحدودةتعد.الحشرات

قشرةفيالكمثرىبرغوثويؤثر.بالديدانالمليئةالثمار

لأوراقالمبثرةالقملةويسبب.الشجرةوأوراقالثمار

الجانبعلىبنيةبثوراالقملةمنأخرىوأنواعال!سمثرى

حجمصغرإلىأيضايؤديكما.الأوراقمنالأسفل

الكمثرىتريبسحشراتوتهاجموسقوطها.التمرة

انكماشهاإلىذلكيؤديحيق،الربيعأوائلفىالبراعم

يرقتهاتعرفمنشاريةذبابةوهناك.البنيإلىلونهاوتحويل

وتشمل.أوراقهابأكلالأشجارتدمر،الكمثرىببزاقة

وبقةالأوراقوطاوياتالمنحشراتالأخرىالآفات
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الكمثرىإنتاجفيالرئيسيةالدول
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للأمالتابعةوالرراعةالأعديةمنظهمةأم499السنويالإنتاجكتا!:المصدر

.)فاو(المتحدة

الشرقيةالفاكهةوفراشةالدقيقةوالذباباتلايقمم!

النتنة.والبقاتالعريانةوالبزاقاتالقشريةوالحشرات

لأولالكمثرىعرفتمتىأحديعلملا.تاريخيةنبذة

خلالعاشالذيهومر،الإغريقيالشاعرذكروقد.مرة

فعلكما،أشعارهفىالفاكهةتلكالميلاد،قبلالثامنالقرن

.سايراسبوبليليسالرومانيالمسرحىالكاتبأيضاذلك

أوروبافيتزرعالكمثرىمنالأصنافآلافظلتوقد

العصور.أقدممنذ

منالعالميالإنتاجإجماليبلغ.العالمىالإنتاج

مليون79.العشرينالقرنمنالثمانينياتبنهايةالكمثرى

فيللكمثرىالمنتجةالدولأكبرالصينوتعد!صي،طن

تليها،متريطن823ء0ر...بلإنتاجهاحيث،العالم

المهمةالدولومن.الأمريكيةالمتحدةفالولاياتإيطاليا،

والأرجنتينوتركياواليابانأسبانياللكمثرىالمنتجةالأخرى

وأمشراليا.وفرنساإفريقياوجنوبوألمانياوبلغاريا

.الثمرةبماللفحهأيضا:أنظر

اهـ،928-)1212محمدالشيخالكمراوي،

مجاهدالكمراويشاملمحمدام(.7917-872

القرنفيالروسىالاحتلالضدثورةقادمسلمداغستاني

منطقةقرىمنكمراقريةفيولد،الميلاديعشرالتاسمع

والتحق،بلادهفىالإسلاميةالعلومدرس.الداغستانيةأقار

اندلعتبلادهالروساحتلوعندما.النقشبنديةبالطريقة

روسياتاريخفيإسلاميةثورةأعظموهى،المريدينحركة

المجاهدينصفوففيالكمراويمحمدفانخرط.القيصرية

تسمىالذيالكمراوي،محمدملاالقاضيقيادةتحت

لحكماستسلمواالذينداغستانأمرأءردةوأعلتبالغازي

هذافيكتابامحمدملاالقاضيألف.القيصريةروسيا

ميدانفىوبقي،الهزائمبعضبالروسوألحق.الموضوع

هـ،أ025سنةإلىأم832أهـ،482سنةمنالجهاد

تلميذهفخلفهفيها،استشهدالتىالسنةوهيأم،834

،بعامبعدهاستشهدالذي،الخنزاجيحمزةالأمير

الذين،اللزكيةالداغستانيةأوارقبيلةمنوجميعهم

العربية.باللغةإلاولايكتبونلايتكلمون

محمدالشيخالإمامبعدهماالجهادقيادةتولى

يلحقأناستطاعمحمد.ملاالقاضيتلميذالكمراوي

سلاحهمعظمأنمنالرغمعلىالهزائممنكثيرابالروس

القلاعجميعمنهمانتزع.الروسمنيغنمهمماكان

هـ،ا925عاميخلالعليهااستولواالتيالمنيعةوالحصون

روسياوجهفىووقف.أم484هـ،ا26و.أم،843

إلىاضطرذخائرهتنفدكادتوعندماعاما!الثلاثينقرابة

لمدةمنهايناوشبالجبالولاذوالقلاعوالحصونالمدنترك

جمئمسلميعلىبالإمارةالروسومناه.سنواتعشر

القرمحربمنالروسفرغوعندما،فرفض،الداغستان

قوامهاعسكريةبقوةام985اهـ،276مشةهاجموه

كلنفدتأنبعدإلايستسلمولم،جنديألف06

علىبناءتركياإلىونفي،رجالهوفقد،الحربوسائل

ماتحيثمجاورا،المنورةالمدينةإلىمنهاوذهب،طلبه

بانتهاءالداغستانمقاومةتنتهولمبقيعها.فيودفنبها

ضدالأخرىتلوالثورةقامتوإنما،الكمراويالشيخثورة

الروسي.الاحتلال

ام(.ا-81987)5مارجريتجوليا،كمرون

مجالفىالرائداتمنكانت،بريطانيةفوتوغرافيةمصورة

خاصةبصورةاشتهرتوقد.الفنيالضوئىالتمموير

أيضاأشتملتأعمالهاولكن،المقربةالدراماتيكيةأصوربا

لشرحوأخرى،الدينيةللمناظرفوتوغرافيةصورعلى

الشخصياتمنالعديدصورت.الشعريةالقصائد

القرنمنوالسبعينياتالستينياتفيالبارزةالبردطانية

عشر.التاسع

بأنالقائلالمنتشرالرأيأصحابمعكمرونتكنلم

الشخصمفصلةبدرجةتمثلأنيجبالفوتوغرافيةالصورة

ذلك،عنعوضا،حاولتوقد.لهأخذتالذيالمنظرأو

سواء،وروحهتصورهالذيالموضوعشخصيةتظهرأن

بتجاربقامتالنتيجةهذهولتحقيقمنظرا.أمفرداكان

التعبيريةتقدروكانت.والتشكيلالإضاءةمستعملةكثيرة
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لذلك،الفنىبالمستوىاهتمامهامنأكثرالصورةفي

وانتقدالتركيز.ينقصهاأومشوشةصورهاأكثرجاءت

نأإلا،الفنيةالأخطاءهذهالاخرونالضوئيونالمصورون

أعمالها.علىأثنوامنهمالعديد

إنجلتراإلىوانتقلتبالهند،حطكتافيكمرونولدت

.م1848عام

روائيشاعرأم(.862-ا98)4إى.إىكمنغز،

يلتزملمإنهإذ،والحداثةأعفويةباآسلوشهاتسم.أمريكي

كلماتهيبتكرالغالبفىكان.والترقيمالنحويةبالقواعد

ماكانوكثيرا.والجملالكلماتمابينويزاوج،وتراكيبه

المظهرهذاورغم،الكبيرةالحروفاستعمالعنيتخلى

بسيطةرؤىتمثلقصائدهفإن،الخادعالمعقدالخارجي

نسبيا.

الفردية،علىبالحفاظ،الدوأمعلىمعنيا،كمنغزكان

رواياتهتدافع.الماديةأغيمابهيمنةفيهأحسعصرفى

وكدأ!ام(،)646كلوزسانتاأم(،)279هوالمنظومة

مسوغاتوتقدم،الفرديةعنالعاطفىشعرهمنالكثير

معمتناقضةوالحدمروالمشاعرأطحبورومانسيةعاطفية

المنظمة.والمعارفالعلوبم

بماساشوسيتس.كمبردجفيكمنغزمشلينإدواردولد

منبارزكاهنابنوهو

كمنغزتطوع.بوسطن

إسعافلعربةكسائقللعمل

الأولىالعالميةالحربخلال

(ام-191189)4

تجاربهحياوصفاووصف

فيللاعتقالمعسكرفى

الكبرىالغرفة:الأولكتابه

كفغزإي.إي.باريسإلىعادأم(.)229

ونشرأم،219عام

راديكاليا.تجريبيابوصفهشهرةأكسبتهالتيقصائده

الكاملةكمنغزأشعارمجموعةال!املةأعمالهونشرت

.أم739عام

بنالكميتم(.967-743أهـ،)06-26ا!

المضريةخزيمةأسدقبيلةمنمجالدبنخنيسبنزيد

غيرالشيعةوشاعر،الأموياأ!صراضمعراءمن.العدنانية

اسمهكلاهماالقبيلةهذهمنغيرهشاعرانوهناك.منازع

والآخر،نوفلبنثعلبةبنالكميتأحدهما،الكميت

فيودرسنشأ.وفيهابالكوفةولد.معروفبنالكميت

وأيامها،العربوأنسابوالحديثالفقهعلمائهاحلقات

نأيلبثولم،الكوفةمسجدفيللصبيانمعلماصارثم

ولاةبعضمدحالشعر.فيوبرعالشعريةملكتهتفتحت

عبدالملكبنهشامعلىووفد،جوائزهمونالالأمويين

فأكرمه.بالشام

كانإذ،هاشملبنيفكان،وإخلاصهالحقيقيحبهأما

فىحقهمتأييدإلىشعرهفيوانصرفلرأيهما،يميما!

العاطفةبصدقتمتازالتىبالهاشمياتوخصهم،الخلافة

الخلافة.فىعقيدتهبيانفيوالاستدلاأالحججوبراعة

حقوتسويغ،السياسىمذهبهعنأطدفاعشعرهسخر:قد

إليه،مايذهبحولالجدلوأحكمطلبها،فيا!اشميينا

علىرأيهوأقام،راقعقليجدلمقالاتإلىالشعروحول

هاشمياتهواشتهرتدليلا.القرآنمنتتخذمنطقيةأقيسة

إليهماذهبوصدقرأيهصوابعلىالقاطعةالأدلةبعرض

أقربوالخطبالمقالاتإلىأنهاالنقادبعضزعمحتى

الشعر.إلىسها

بائيتهومنهاهاشمياته،السياسيةقصائدةأشهرمر

مطلعها:اكتى

أطربئالبيضإلىوماشوقاطربت

يلعب!الشيبوذومنيلعباولا

:المشهورةلاميتهوبالمثل

متأملرأيهفيعمهلألا

مقبلالإساءةبعدمدبروهل

لرشدهممستيقظونأقةوهل

المتزملالنعسةعنهفيكشف

لاذغانقدااللاميةهذهفىالأمويينحكموينتقد

:يقول،وساخرا

يحدثونهابدعةعامكللهم

أوحلواثمأتباعهمبهاأذلوا

بهيجئمالمالرهانابتدعكما

منزلاللهمنولاوحيكتاب

لديهغالمسلميندماءيحل

المهدلالنخلةطلعويخرم

نبتغيالنصربكإلاهلفيارب

المعولعيكإلاوهلعليهم

منمجموعةتعنيالكيمياء،عدمفيالجدر،الكمية

علىوبها،محايدةأوكهربائيةشحنةذاتأكثر،أوذرتين

الأكسجينيحتوي.زوجىغيرواحدإل!ضرونالأق!ا

كميةويمثل،زوجيةغيرإلكتروناتعلى20ورمزهالحزجي

للغاية،نشطتفاعللهاالجذريةالكمياتومعظم.جدرية

الجذريةالكمياتمعأو،الأخرىالذراتمعوتتحد

الكمياتبعضانإلا.أيوناتأومركباتلت!صين
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يجوز،الطليقةالجذريةبالكمياتتعرفوالتي،الجذرجة

مجموعةبأيةترتبطأندوننسبياقصيرةلفتراتتوجدأن

.أخرى

بعضفىأسعاسيادورا،الجذريةالكمياتتلعب

.التجاريالطابعذات،المعينةالكيميائيةالتفاعلات

المركباتوهي،البوليمراتتكوينعلىذلكويشتمل

أيضأمهمة،الجذريةالكمياتأنكما.الأصلالمضاكفة

أشعةتسببهاالتيالجويةالتفاعلاتحدوثكيفيةلمعرفة

ك!.لشىا

القوةالاتجاهيةبمالسرعةانظر:.المتجهةالكمية

(.المحصلةالقوة)حسالص

اللهب،ينفثأنهالأساطيرتزعمرهيبمخلوقالكمير

الكائنينولدوهو.الإغريقيةالأمعاطيرفيذكرهورد

وذيلشاةوجسمأسدرأسولهوأكدنا،تيفونالخرافيين

القديمة،الإغريقيةليفيامملكةفيالذعرالكميرأشاع

روض.عليهبالقضاءبليروفونالبطللوبيتملكهافأمر

ذهبيبلجاممستعينا،بيجاسوسالمجنحالفرسبليروفون

فوقبهطارثم،الأسطورةتزعمكماأثيناالإلاهةلهقدمته

بسهامه.وقتلهالكميو،

الكناشهيالشرقيةالأورثوذكسيةالكنائس

أسيا،وغربيالشرقيةوأوروباوروسيااليونانفيالرئيسية

مليونا.أ04بنحوأتباعهايقدرر

أمامواحدةوحدةيمثلونالنصارىكان.تاريخيةنبذة

اعتناقكانوقد.الوثنيةالرومانيةالإمبراطوريةاضطهاد

الديخيةالحريةومنحهالنصرانيةالكبيرقسطنطينالإمبرأطور

للشقاقوبداية،النصرانيةتاريخفيتحولنقطةأطجميع

عقدتالمجامإلتيقراراتعمقتكما.الكنيسةداخل

داخلوالشقاقالخلافذلكم787و325عاميبين

رومامنعاصمتهالكبيرقسططيننقلأنوبعد.الكنيسة

النصرانيةمركزالمدينةهذهأصبحتالقسطنطينيةإلى

العقديةالعوأملبعضالنزاعهذامنزادوقد.الشرقية

،عاملانأهمهامنوكان.والجغرافيةوالثقافيةوالسياسية

روحأنالغربيةالكنيسةدعوىوهو،الفيليوغ:الأول

زعمهم-حمسب-الابنواللهالأباللهعننشأالقدس

اللهعننشأالقدسروحأنعلىالشرقيةالكنيسةوإصرار

سلطتهابامتدادالغربيةالكنيسةدعوى:والثاني.فقطالأب

فىتاريخينزاعإلىهذاأدىوقدكلها.الكناشعلى

القسطنطينيةبطريركفوتيوسبينالميلاديالتاسعالقرن

حينأم450عامحتىالنزاعواستمر،الأولنقولاوالبابا

الكنيسة،منالبطريركحرمانمرسومالبابامنوفدأصدر

ضدطردمرسوموأصدرمجلسعقدإلىالبطريركدعامما

مرارةالكنيستينبينالخصومةوازدادت.البابويالوفد

القسطنطينية.النصارىدمرحينما

استيلاءفترةوخلالالرابعةالصليبيةالحملةخلال

التى،أم453عامالقسطنطنيةعلىالعثمانيينايلأترأك

القسطنطجنيةبطريركعدعشر،التاسعالقرنحتىأستمرت

العشرينالقرنوخلال.الأورثوذكسلكلالأكبرالأسقف

البويركعقدأم649عامففى،الكنيستينبينتقارببدأ

السادسبولالبابامعتاريخيااجتماعاالأولغراسىأثينو

بطريركبينيعقداجتماعأولوكان،القدسفى

ما659عاموفى.أم943عاممنذوالباباالقسطنطينية

عنالتاريخيةواللعنةالطردالدينيينالقائدينمنكلرفع

الاخر.

منالشرقيةالأورثوذكسيةالكنائستتكون.التنظيم

وهي،خاصةتشريعيةمكانةلبعضهاالكنائسمنعدد

الإسكندرية)تركيا(،القسطنطينيةكناشالترتيبعلى

بعضهناكأنكما.القدس)سوريا(،أنطاكية)مصر(،

كمالحجمهاوفقاوهي،بالاستقلالتتمتعالتىالكنائس

بلغاريا،،اليونانصربيا،رومانيا،روسيا،كناش:يلي

،افنلند،نيالباأ،ابولند،كياسلوفا،تشيكيا،قبرص،جورجيا

غربيفىأرثوذكسيةكنائسهناكأنكما)مصر(.سيناء

الأقصىوالشرقإفريقيا،وولممطالشماليةوأمريكاأوروبا

وأمنصرونأسسهاوقد.الذاتىالحكمسلطةلهاليس

الأورثوذكسيةالكنيسةتتبعالتيالدولمنمستوطنون

بطريركمكانةمنالشرقيةالكنائسوتعلى.الشرقية

ا!لسكوني.البطريركيسمىالذيالقسطخطنية

ثلاثالأورثوذكسيةالكنيسةفي.الدينرجال

القساوسةو،والكهنة،الأساقفةأوا!لطارنة:مراتب

المساعدالشماس:فرعيتينمرتبتينإلىإضافةالشمامسة

يساعدونوالقارئالشماسومساعدوالشماس.والقارئ

وإدارة.الروحيةوالحياةالدينيةالوظائفأداءأثناءالقس

الذينوالعامةالدينرجالبينمشتركةمسؤوليةالكنيسة

الدين.رجالانتخابفيأيضايشاركون

يعتقدكما،بالتثليثالأورثوذكصيعتقد.العقائد

اللهأنأيبالتجسد،يقولونولكنهم،الآخرونالنصارى

الكريمالقرانعليهمردوقد.اللههووعيسىعيسىهو

مريم!بنالمسيحهواللهإنقالواالذينكفرلقد):بقوله

عنالأبالإلهبأفضليةالأورثوذكسويقول.أ7:المائدة

بينالكاملةبالمساواةالغربيةالكنيسةتقولبين!ا،الابنالإله

طبيعةللمسيحأنإلىالأورثوذكسويذهب.الاثنين
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لهبأنالغربيةالكنيسةتقولبينما،واحدةومشيئةواحدة

روحإن:الكاثوليكيقولوأخيراومشيئتين.طبيعتين

يقولبينمامعاال!بنواللهايلأباللهعننشأالقدس

فقط.الأباللهعننشأالقدسروحإن:الأورثوذكس

الأورثوذكص!عندالدينيةالطقوستتكون.العبادات

وتراتيل،الصلواتمثلوشمعائر،المقدسالقربانمن:

وتؤدىوالجنائز.والزواجالتعميد،مثلبمناسباتواحتفاء

الجمهور.بلغةعادةكلها

غنيةبأنهإالشرقيةأممنائساتتميز.الكنيسةمباني

هاماجرءاأضماثيلأوتكونأ!دينيةاوالرسومالفنيةبالزخارف

الأورثوذكس.عبادةفي

أسرارسبعةالأورثوذكسيةللكنيسة.المقدسةالأسرار

التعميد.2-.المقدسالقربان-أ:هيمهمةمقدسة

.والكفارةالاعتراف4-العماد.تثبيت-3

الكهنوتية.الدرجاتالمقدسالترسيم6-.الزواج5-

المريض.دهن7-

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

يمىارراأ!ق!م!الم!ا،اضلطىالميرنطيةلإمبراطوريةا

الأيقو،تامحط!اسدييةاالحياةالبطريرك

بروتستانتيةأيردنديةبريطانيةكناشالحرةالكئائس

الكنائسوتتضمن،القائمةالإنجيليةالكنائص!عنتختلف

والمنهجية،،المستقلةوالأبراشية،المعموديةالرائدةالحرة

الأخرىالحرةالكناشوتضم.المتحدةالإصلاحوكنيسة

وجماعةالإنقاذ،وجيش،المسيحوكنائسالرهبانكنيسة

وية.والوحدلأصدقاءا

والمستقلة،،المعموديةجمئثنائستتمسك.العقائد

الاعتقادفيبشدة،المتحدةالإصلاحوكنيسة،والمنهجية

علواذلكعنأدلهتعالى-.اللهابنهوالمسئكليسىبأن

والمعجزات،أجعثواالتجسيد،فىيعتقدولىفهم-كبيرا

تفسيرإلىفيميلونالخماسينيةأما.عيسىبهاقامالتي

منه.معينةأجزاءويؤكدونحرفياالإنجيل

معتقداتهافيالحرةالكنيعسةطوائفوتختلف

الصغيرةالطوائفبعضوأعضاءفالمعمودية.المبدئية

أماسينقذهما.منفعلااختارقدأللهأنيعتقدونالأخرى

بريطانيا-فيالنصارىمنكثيربجانب-المنهجيون

يرفضواأويقبلواأنيجبأنفسهمالناسأنفيعتقدون

ود!،اللهوحدةفىيعتقدونوالوحدويون.اللهنعمة

.بالثالوثيؤمنون

وال!ضيسةالحرةالكمائسبينالكبيرالاختلافويقع

إدارةمنهجفيإنجلتراوكنيسة،الكاثوليكيةالرومانية

خلافةيقبلونوالأنجليكانالكاثوليكفالرومان.الكنيسة

عصرمنذوسلطتهمعقيدتهمسلمواالذينالأساقفةا

ولكنهاوالخلافةالتقاليد،الحرةالكنائسوتحترم.المسيح

القدساشوحمنبهديذأتئاتحكمأنيجبلاأنهتعتقد

.المقدسالكتابوسلطة

لإدأرةمستقلانظاماالمستقلونيمارس.التنظيم

وتعينشؤونهاتدير،كنيسةهومحليتجمعف!صل،الكنيسة

روابطإلىنفسهاالمجموعاتوتقسممفوضيهاأوكهنتها

القومي.النطادتىأوالمقاطعةنطاقعلىاتحادأتأو

ويعتقد.المشيخيةال!صنيسةنظامالمنهجيونويمارس

هيالبلادأنحاءفيكنيستهمفرتجميعأنالأعضاءا

وتعرف.القدسللروحخاضعةوانهاالسلطةمصدر

الدوائر.أوبالأحياءالكنيسةلإدارةالمحليةالمناطق

الكنائسمعظمفيمؤتمرأوجمعيةاجتماعويعقد

رئيسويرأسهاالكنيسةأعضاءويمثل.عامكلمرةالحرة

سكرتيرويعاونه.منسقأو.إدارةمجلسرئيسأو،معين

الكنيسةويرأس.معينونآخرونوموظفون،قومى

.والخدامبالشمامسة،يعرفونمتطوعود

منالحرةالكناشفىالخدماتتتكون.الطقوس

والترانيم،،الصلوأتتشملكما،الإنجيلمنقراءات

الطقوسبمراعاةالحرةالكنائسمعظهماوتقوم.والوعظ
يقومكما.المقدسلل!ضابوطبفابسيطبشكلأ!دينيةا

الكبار.بتعميدالأخرىالحرةالكنائص!وأتباعالمعمدانيون

قادتالميلاديعشرالثامنالقرنمنالتسعينياتومنذ

منوكثير.العالمأنحاءفىالتنصيريالعملالحرةأممنائسا

وتعملالخمور.وشربالقماريعارضالكنائسهذه

للكنيسةالفيدراليالمجلسخلالمنمعاالحرةالكنائص!

منوأيرلندأبريطهانيافيأخرىمثنائعروتتعاون،الحرة

للكنائس.البريطانيالمجلسخلال

فيالمشيخيةال!صيسةانضمتام729عاموفي

كنيسةلتكونوويلزإنجلترافيالمستقلةالكنيسةمعإبحلترا

المستقلةالكنيسةأتباعبعضيقبلولم.المتحدةالإصلاح

المنفصلة.العبادةفيوامشمرواالاتحاد،

الكنيسةعنإنجلترأكنيسةانفصلت.تاريخيةنبذة

رئيحساالملكونصبام534عامالكاثوليكيةالرومانية

لها،زعماءوالأساقفةالاساقفةرؤساءويعدلها.مدنيا

بعضول!ش.لخدماتهاأساساالدينيةوالطقوسوالمل!

منحرةتكونأنيجبالكنائسأنشعرواالمجددين

أساسهوفقطالإنجيليكونوأن،المدنيينالحكام

الكلىالكيانفيالسلطةتستقروأنوممارساتهمعقائدهم

.القدسالروحمنبهديللكنيسة

طائفةوجيزةفترةوفىإنجلتراكنيسةفيوتكونت

كنيسةأنرأوافحينما.المبادئبهذهتؤمنمتزمتةتطهرية
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اتباعهاوأصبحالجماعةهذهانفصلتتتغيرلنإنجلترا

والمستقلين.بالمعمدانيينالانيعرفون

الفترةفيوالكمونولثالإنجليزيةالأهليةالحربوخلال

وبعودة.التطهريةالأفكارسادتام066إلىأم246من

وفي.التطهرلننتعارضالسلطةبدأتأم066عامالملكية

علىتبقيقدإنجلتراكنيسةأنالوحدةقرارأكدأم662عام

علىتبتيكما،العامةالصلاةوكتاب،والوظائفالأساقفة

كاهن،0002حوألىرفضوقدلها.مدنيارئيساالملك

إنجلتراكنيسةوتركواالقرار،هذاأتباعهممنوكثيرون

الكنيسة.علىالخارجينأو،بالمنشقينثممنوعرفوا

عامحتىللاضطهادعرضةالمنشقونهؤلاءبقيوقد

الذيالدينيالتسامحقرارالحكومةأصدرتحين،أم968

الطوائفجميعتطورتوقد،العبادةحريةالناسمنح

الإنجليزية،والمشيخة،المستقلونتطوركما.المعمدانية

منفصلةطوائفشكلفىوالوحدويونالأصدقاء،وجماعة

الميثوديستونشأ،الميلاديعشرالسابعالقرنأوأئلفى

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففي)المنهجيون(

عددبلغالعشرينالقرنمنالتاسعالعقدأوائلوفي

مليونحواليوأيرلندابريطانيافيالحرةالكنائسأنصار

هيإنجلترافيالرائدةالحرةالكناشوكانت.شمخص

نصفحواليأعضاؤهاويبلغ)المنهجية(،الميثوديستية

أماعضو.ألفستينحواليالمعمدانيينعددوبلغ،مليون

حواليأفرادهاعددبلغفقدالمتحدةالإصلاحكنيصة

القوميةالكنيسةكانتأسكتلنداوفيعضو.021).00

ولم.مإلحكومةالارتباطعدافيماالحرةالكنيسةتشبد،

مجموعةتديرهاكانتبلأساقفةأسكتلندالكنيسةيكن

وبها،مشيخاتتقسيماتهاوتسمى،أغساوسةامن

عضو.000.082

الذيالنمطنفسعلىالحرةالكنائستوجدويلزفيو

عضو.00016/1حوأليوبهابريطانيا.فيعليهتوجد

رئيسوبهاإنجلترا،كنيسةمعوالممارسةالعقيدةفيوتتفق

انفصمبالدولةأرتباطهاولكن،أساقفةوخمسة،أساقفة

بالكنيسةويلزفىالمشيخيةالكنيسةوتعرفأم029عام

منالثلاثينياتإلىتاريخهاويرجع.المنهجيةالكالفينية

عضو.000/68وبهاعشرالثامنالقرن

256!...حواليأيرلندافيالمشيخيةوبالكنيسة

الكنيسةوهىأيرلندافيأخرىحرةكناشوهناكعضو.

المنتسبة.غيرالمشيخيةوالكنيسة،المشيخيةالإصلاحية

المشيخية.الكنيسةانظر:

العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوفي

.الحرةالكنائسمنجديدلنوعسريعتطورحدثالميلادي

جماعاتفيأعضاؤهاويجتمع.المنزلكنيسةحركةوهو

أوائلوفي.والصلاة،للعبادة،الخاصةبالمنازلصغيرة

منأكثرللحركةكانالعشرينالقرنمنالتسعينيات

عضو.000.001

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النصارىالموحدونالكويكرزالميوريتان

الميثوديستالمعمدانيونالحلاصحيمق

المشيخيةالكنيسة

الكهنةفيهاأقامصغيرةكنائسالمداسعئافس

منالكنائسهذهمعظمتألفت.الموتىلأرواحالقداسات

وشيدمذبحا.تحتويداخليةبحواجزقسمتفسحة

قبورالاخربعضهاضمبينمامنفصلةكأبنيةبعضها

مؤسسيها.

بالإنجليزيةالتسميةإليهاتعودالتيقداسكلمةكانت

شغلهالذيالمنصبإلىالأوقاتمنوقتفيتشير

نأغير.دخلهإلىتشيركما،القداسيقيمالذيالكاهن

تمتأمء47عامقانوناأصدرالسادسإدواردالملك

كنيسة00322منأكثروأملاكإيراداتمصادرةبموجبه

.نقاباتوكنائسأوقاف

منمجموعةالقديمةالكاثوليكيةالكئائس

الرومانيةالكنيسةعنانفصلتالتيالنصرانيةالكنائس

كاثوليكيونالكناشهذهمعظمكونوقد.الكاثوليكية

مجلسأولفىأعلنتالتىالبابامعصوميةعقيدةعارضوا

نأعلىالعقيدةهذهوتنص.ام087سنةفىللفاتيكان

أمورفيللكنيسةكرئيسيتحدثعندمالايخطئالبابا

الأخلاقية.والتعاليمالدين

الكنيسةمنانسحبواالذينالكاثوليكيونأسسوقد

مستقلة.كنيسةالوقتذلكفيالكاثوليكيةالرومانية

وهولنداألمانيافييعيشونالكاثوليكهؤلاءمعظموكان

عاموفي.المجريةالنمساويةوالإمبراطوريةوسويسرا

معمقيدةغيرعلاقةالمستقلةالكنيسةكونتام988

اتفاقيةلشروططبقاالمنشقةالأخرىالكاثوليكيةالكنائمه!

المنشقةالكناشهذهوبعض.أوتريختباتحادعرفت

.أم472سنةإلىيرجعمبكرتاريخفيأمسى

الرومانيةالعقيدةالقديمةالكاثوليكيةالكنائسوتتبع

الدينرجالأنمنالرغمعلى،عامبشكلالكاثوليكية

الكتابدراسةالكنائسهذهوتشجع.شزوجونقدعندهم

(.)اللإنجيلالمقدس

التى،الدينيةالتجمعاتمنجموعةالمسيحعئائس

وفيالدينفيلهاوحيداقانوناالجديدالعهدكتابتقبل

بالإيمانالالتزامتوضيحفىيساعدونوهم.العمليالتطيق



يرلكناا68

يعتقد.للخلاصشروطالوصفهاوالعمادوالاعترافوالندم

أسيدافيإنشاؤهاتمالأولىالمسيحكنيسةأنالأعضاء

يعتقدونوه!االسماء.إلىورفعهالمسيحلعثبعدالخمسين

ول!ضها،الرومانيالعالمامنم!صانك!فيامتدتأسكنيسةاأن

عشرالتاسعا!رناحتىمؤخراال!ضمحلالفيبدأت

الإسكندروابنهكامبلتوماسمجدهاأعادعندئذ.الميلادي

مشيخياكليروسكامبلتوماسكانومساعدوهما.

.أم708فيبنسلفانيافيمستوطناالمولدوأيرلندي

الكنيسةمؤسص!هوالمسيحأنالمسي!كنائسوتعتبر

ال!صيسةباعثيالكامبلزيعتبرونوهماومخلصها.ورئيسها

الممل!صة.أصلهيالربحلمةأدويؤكدون.الأصلية

وأزيادةبدونويطيعونها،إيمانعنبهايتعظونعندما

!ضيسةعنأ:حقيق!تنصارىعنتثمرفإنها،نقصان

!اشفيهنفخالمقدلرال!ضابأنال!ضائمهرتعتقد.المسيح

فقطملزمالقديمأحهداكتابأنيؤمنونولكنهم،روحه

الأولى.االعهودفي

حواليوعددهاالمستقلةالمسيحكنائستضم

عضو،)00070042منيقربماكنيسة005.18

تقومكما،السنكبارمنمجموعةكنيسةكلوتترأس

هذهغالبيةتوجد.الشمامحسةمنمجموعةبخدمتها

.المتحدةللولاياتأسغربىاوالجنوبالجنوبفيالكنائس

عامل003تدعمر.م!ضفةإنجيليةبرامجالكنائسوتدير

عليا،حطياتخمصرأيضاوتدير.دولة08منأكثرفي

81،الديانةكليةلخريجيومدرستين،صغرىكلية41و

.العجزةوبيوتالألمجامملاجئصتوالعديد،للوعظمدرسة

يومية.صحف01الكنائستنشر

.البيوتفيشعيوعاالمقتناةالطيورأكثرمنطائرائحاري

تغريدهالجمالالكناريطيورالناسبعضويربي

الشرشور،فصيلةإلىالطيورهذهوتنتميبها.وللاستئناس

توجدزالتلاحيثال!ضاري،جزراسمعلىوسمميت

إلىالبريةالكناريطيورتغريديصلولا.بريةطيوربها

بتربيتهاالناسيقومحيث،المستأنسةال!صناريمستوى

تغريدها.جودةحمسبوانتقائها

وأخضرداكنأخضرلوناكبريةال!ضاريولطيور

طيوروتعيعشسما.2.عنالطائرطوليزيدوقلما،زشوني

تتج!إمحرابا.ماكثيراولكنهاأزواجا،البريةال!صاري

علىوتبنيه،والحشائشالطحلبنباتمنعشهاوتصنع

.الأرضسطحعنم3نحوارتفاععلىالأشمجارفروع

.بيضاتخمسأوأربعنحوالكناريطيوروتضع

لامع،أصفرلونالمستأنسةال!ضاريطيورولمعظم

تغذتوإذا،شاحبأوباهتأصفرلونذوبعضهاولكن

برتقاليإلىيتحولقدلونهافإنالأحمر،بالفلفلالطيور

القرنفيإيطالياالكناريطيوردخلتوقدلأمق

إنتاجإلىبتربيتهاالعنايةوأدت.الميلاديعشرأصسادسا

الإنجليزالطيورأنئمربووقدمنها.كثيرةأشكال

كثيرةأصنافاوالبلجيكيونوالأسكتلنديونوالفرنسيون

مقاطعةفيالمستأنسةالطيورفبعض.غريبةأشمكالذات

وأنتجسم،02إلىطولهايصلبإنجلترالانكشاير

تلتفذيولذوأتومخيفةطويلةطيوراالأسكتلنديونا

درجةرقابهابلغتفقدالبلجيكيةالطيورأماأرجلها.ب!ت

وللطيورسها.رؤ،طأطأةإلىاضطرتهاالطولفى

فيالجسمعلىخصلاتهتنتشرمجعدريشأغرنسيةا

تطريزة.ش!!ل

سانتصنفمثلتغريداال!ضاريطيورأفضلويربى

أصنافوتسمىألمانيا.فىهارزجبالفيأندرياسبيرج

سبيلعلىفتسمىتغريدها.لوعبأسماءالختلفةأطيورا

الماءكركرةمثل،أصواتامحدثةتغردالتيالطيور-المثال

فىالكناريطيورتودعأنوينبغي.الشقراقةا!يوربا

منبالتحليقلهايسمحكبيرحجمذاتنطفةأقفاص

أجسامها.ترويضأج!!

تحتاجفإنها،الحبوبعلىتعيشالكناريطيورأنومع

للطورالماءيقدمأنويجبالأخضر،النباتإلىأيضا

.والاغتسالأطشراب

لحسناستؤنستوقدشيوعا،المعردةالطيورأكترسالكناريطائر

الأبيص.الكماريع!الداكةلألوانهالبريالكسارييحتلفألحا!ا.
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الغازاتعلىللتعرفالكناريطيورامشخدمتوفد

شدةبسبب،الفحمومناجمالحربيةالمعاركفيالسامة

.الغازاتلهذهحساسيتها

مختلفةتغاريدتغاريدهاببعضالكناريطيوروتستبدل

الطيورهذهاستخدامذلكعننتجوقد.عامكلمختارة

.الاختياريوالنسيانالتذكرلدراسةالعلميةالمعاملفي

الطائر.بمالأليفالحيوانبمالذهبيالحسون:أيضاانظر

فيالبريالنباتان!:.عشبة،الصغرىالكئاري

(.الصغرىالكناري)عشبةالعربيةالبلاد

بوأ.(م898-؟هـ،582-؟)كئائةاب!

أخذ،المدينةفقهاءمنكنانةبنعيسىبنعثمانعمرو

دونبالرأيالاجتهادإلى)مال،مالكالإمامعنالعلم

الأثر(.اتباع

الرشيد.أماميوسفأبيلمناظرةيحضرهمالككان

وقد،منهأضبطمالكعنديكنلمأنهبكيرابنويرى

عنيجلسهمالكوكان.وفاتهبعدحلقتهفيمالكاخلف

يفارقه.ولايمينه

الكناني.منقذابنانظر:مدقد.ابنالكئالى،

والتبيين.البيانعلم،،البيانانو:.الكئاية

المصبيحدهاإنجلترأ،شرقىجنوبفيمقاطعةعئت

مندوفرومضيق،الشمالمنالتايمزلنهرالخليجي

الجنوبمنولندنوسريالشرقيةوسسكس،الجنوب

الكثيرةلبساتينهاإبحلترابمحديقةكنتتسمى.والغرب

الربيع.فصلفيبالخضرةتزهوالتي

الإداريومركزها،محافظة41إلىالمقاطعةتنقسم

،ميدستون،كانتربري:فهيالرئيسيةمدنهاأما،ميدمشون

2.كم.0733مساحتهاتبلغآشفورد.دوفر،،مرجيت

نسمة.006.485.1سكانهاعددويبلغ

مثل،الإنجليزيةالرياضاتأنواعمعظمبالمقاطعةتوجد

أما،الخيلوسباق،والجولف،والكريكيت،القدمكرة

وسباق،التجديفورياضة،المصايففيهافتنتشرالسواحل

.الأسماكوصيد،الزوارق

شمالىفىالمنخفضةالأراضيتسود.والمناخالسطح

المصبفىوالرملالغرينترسيبيكثرحيث،المقاطعة

أصبحتجرينجزيرةأنلدرجةالتايمز،لنهرالخليجى

المناطقأماالمستمر.للترسيبنتيجةاليابسةمنجزءا

علىتطل،الارتفاعمتوسطةجيريةهضبةفهى،الجنوبية

دوفر.مضيق

تعتبر.التجفيفبيوت

وأشجاراجيوتهده

المألوفةالمناظرم!الفاكهة

فيخاصةكم!،في

الربيع"



يلكورو،كنت07

موجزةحقائق

!يدستود.:الإداريالمركز

ولرر،،فهـخدوفر،،مرحيت،رينتر!صا،ستونميد:لىالملدأكبر

.شفوردأ،فزيدحرا،حينجهام

.2كم03713:حةالمسا

سسمة.841ء006:نلسكاادعد

الألماد،امشتقاتالشعير،،التفاح:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

القيم.،الحضراوات،الأغنام،!هالفواالرهور،

.حوياتلرا:لأسماكاصيد

لس،لملاا،ئياتلحيمياا،لميرةا،لإسممتا،لطو!ا:لتمنيعا

ومشحاته.الورق،الريوتالحصساء،،الدقيق،المتمحرات

الرمل.،الحسهـالحيري،الححريالمحماوالمحاجر:التعدين

مرتفعاتمنينبعالذيميدوايهوكنتفينهرأكبر

التايمز.نهرمصبنحوشمالأويجريويلد

إنجلتراماطة!أشدمنكنتمنأجةالشماالمنطقةتعد

ملما،065السنويالأمطارهطولمتوسطيبلغحيثجفافا،

الحرارةدرجةوتبلغملم076إلىالمناطقلعضفيوترتفع

أ!ميف.افيم517والشتاءفيم54دوفرفي

ميدممتونفيالورقصناعةتنتشرالاقتصاد.

والسفنالإسمنتوصناعةوجرافزيند،ودارتفورد،

المقاطعةفيتنتشركماوجرافزيند.دارتفوردبينوإصلاحها

والتعليب،،أجسكويتوا،الملابسمثلأخرىصناعات

أحلمية.اوالأجهزةأصبناء،اومواد

أعرزواأضفاحايزرعحيث،كنتفيالبساتينتنتشر

والشعير،،القمحيزرعكما،الختلفةالفراولةوأنواع

.الألبانوأبقارالأغناموتربى،والخضراواتوالشوفان

عامكنتشرقيفيالحجريالفحماكتشفوقد

.أم619فيتعدينهوبدأأم886

الحديديةوالسككالبريةالوقمنفحب!فبالمقاطعةتنتشر

دوفرمنوتنطلقوفرنسا،إنجلترابينوالبضائعالمسافرينلنقل

فرنساموانئإلىالمسافرينلنقلسفنالجنوبيةالمدنمنوالعديد

أما.الحديديةللسككمركزاآشفوردمدينةوتعدوبلجيكا.

غربي.-شرقياتجاهفيفتمتدالرئيسيةالبريةالطرق

المقاطعة:إلىتنت!سبالتيالشهيرةالشخصياتمن

واشوائىإنجلترا،إلىأطاعةاأدخلالذيكاكستونوليم

يكنز.دتشارلز

عامفيكنتقيصريوأجوساحتل.تاريخيةنبذة

وتعرضت.م43عامثانيةالرومانيوناحتلهاثم،.مق55

عامالنورمندلينثم،السكسونيينلغزوذلكبعدالمقاطعة

العالميةوالحربالنابوليونيةبالحروبوتأثرت،أم660

.الألمانطائراتاستهدفتهاعندما،الثانية

مفميق.دوفر،ولزبمتنبرجأيضا:انظر

أسلو!شميزوالأسود.الأليصااطونينلاالحشميةروكويللنقوشنموذج

والملامإلدرامية.،المسيطةواضتياتالواصحةطلالحموأضت

ومصور،رسامأم(.719-أ)882روكويلكنت،

سفرهمنورسسوماتهصتبهموادامشوحى،أمري!يمؤأفو

منأم029عاماششهرأص!ا.العاأرجاءفيالنائيةأصلأماكن

هادئةمغامرةيوميات:الفطريةالحياةالمسمىعملهخلال

فيأخذهاصورمنعددعلىتحتويالتيألاسكا،في

جنوبيفيمكانأقصىإلىسافرذلكوبعدأال!سكا.أ

قارببوساطةرحلتهمنالأخيرالجزءأنجز.الجنوبيةأمري!ط

بحرية:رحلةعملهفيالرحلةهذهع!وكتب.نجاة

بالإضافةأم(،)249ماجلانمضيقمنالجنوبىالإتجاه

وءانأم(،)ء39سلامينامثلال!ضببعضلهذلك11

فكتب.وفناناكاتباوجودهأثبتتاكتيام()369إيباي

أناإنهالذاتيةوالسيرةأم(،)629لاندجرينرحلةأيضا

حيالكفنانبأسلوبهكنتعملأم(،)559إلهىيا

التناغممنبتيارأعمالهوظهرتصورها،التيالموضوعات

أيضاالتوضيحيةرسوماتهظهرت.التصميماتمنالدائم

بمديك!وبىعلىاشمتملتحيثغيرهمؤلفينل!صب

.كانتربريوقصصبمبيوولف

ودرس،نيويوركبولايةهاشزبتريتونكنتولد

التصويردرسكماكولومبيا،جامعةفيالمعماريةالهندسة

وليم،أمثالالمعروفينالفنانينمنالعديديدعلىالتش!جلي

.هنريوروبرتتشيسميرت

وقد.المتحدةالول!ياتجنويولاياتإحدىكئتاكي

السباقوخيولالوفيرللتبغرمزاطويلاعهداامعمهاظ!!

كلمنمايوشهرفىالبلادكلفيالأنظاروتتجه.الممتازة

كنتاكي.ديربيخيولسباقإلىعام

)تبغالبرليلتبغالمشجةالولاياتأهممنكنتاحيتعد

معظمدكمن.الحجريوالفحم(الأوراقرقيقأمري!!

تحتأقبيةفىالذهبمنالمتحدةالولاياتاحتياطي
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مددأكبرلويسفيل

علىوتقع،كنتاكي

لنهرالجنوبيالشاطئ

الموانئأحدوهيأوهايو.

فيالرئيسيةالنهربة

الولاية.

عاصمةفرانكفورتبمدينةنوكسفورتفيالأرض

الولاية.

كمبرلاندهضبةأوالأبلالتق،هفبةتكون.السطح

إلىنيويوركمنالممتدالإقليممنجزءاكنتاكيشرقيفي

الحجريالفحممنجمأيضاالهضبةهذهوتسمىألاباصا.

.الحجريللفحمالمنتجةالمناطقكبرىمنفهيبمالشرقي

منالأوسطالشمالالأزرقالعشبإقلييميغطي

وينتج،اللونزرقاءمغبرةأزهارهعشبفيهوينمو،ايكنتا

أكبربهأنكما،والتبغالشاميةالذرةمنكبيرامحثسولأ

المصانع.منوكثيرالخيولمزارعومعظمالولايةمدن

إقليمالجنوبيةكنتاكيحدودمعظممحاذاةفييمتد

المشهور.ماموثكهفبهيوجدالذيبنيرويال

الغربي،الحجريالفحممنجمالغربىالشمالية!ي

نصفنحووبه،التموجشحديدسطحذوإقليموهو

فيأما.الحجريالفحممنالمتحدةأ!لاياتااحتياطي

يسمىالمساحةصغيرإقليمفيوجدالغربيالجنوب

الأمريكيالجنرالأسهمقدوكانبيرتشيز.جاكسون

وبهذا.أم818عامالهنودمنشرائهفيجاكسونأندرو

أشجارمستنقعاتتغطيها،واسعةفيضيةسهولالإقليم

المتقطعة.والبحيراتالسرو

موجزةحقائق

نسمة.9168963:السكان

2.كم066.401:المساحة

.ءمأيمايرفىم552يوليوفيالحرارةمتوسط:اللناخ

مستوىفوقم78وأدلاهم263.1،بلاكحبلأعلاه:الارتفاع

.فلتونمقاطعةفيالمسيسيبىنصعندالمحرسج

.كوفمجتوناويسمبورو،،ليكسنجتون،دويسفيل:اللدنأكبر

والذرةوالحليباللحوموماشيةوالحيولالتبغ:الزراعة:المنتجاتأهم

وال!صميائيات،النقلوسائلمعدات:الصناعة.والتبن،المتحامية

الححري.الفحم:التعدين.والمطبوعاتالتبغومشتجات

الحتميروكي.الهنودلغةفيكلمة:التسميةأصل

.الأزرقالعشبولايةيعني-البلوجراسولاية:اللقب

فيالاقتصاديةالنشاطاتأهمالصناعةتعد.الاقتصاد

مدينةمنكلفىالصناعةمراكزأهموتوجد.كنتاكي

مقدمةوفى.ولويسفيل،وليكسنجتون،كوفنجتون

،والكيميائيات،السياراتمعداتالصناعيةالمنتجات

الكهربائية.والمعدات

الجملةلتجارةالمهمةالمراكزأحدليكسنجتونتعد

أما.السباقوخيولالتبغمجالفيكلهاللبلادبالنسبة

فضلاأوهايو،نهرعلىرئيسيتجاريميناءفهيلويسفيل

وسوقالتجزئةلتجارةمهممركزبهاالمحيطةالمنطقةأنعن

وهوالعالمفيالخيلسباقاتأشهرأحدبهايقامكما،المال

كنتاكي.ديربىباسمالمعروف

التيالحيوانيةالثروةمجالفيالتجارةمواردأكبريأقي

التيالأصيلةوبئالخيولتربيةمنالخمسيننحوتبلغ

منالقريبةبلوجراسمراعىمنأغلبهايستجلب

فهوكنتاكيفيالمعدنيةالمنتجاتأهمأما.ليكسنجتون

.الحجريأعحما

الغربىالجزءفييعيشونالهنودكانربما.تاريخيةنبذة

وقد.سنة15(000منذالحاليةبحدودهاكنتاكيمن

منكثيراالمنطقةهذهفيالبيضالمكتشفينأوائلوجد

الكشافة-روادمنوهو-ووكرتوماسقام.الختلفةالقبائل

لكنتاكي.دقيقةاستكشافعمليةبأولام075عام

جيمسقادعشرالثامنالقرننفسمنالسبيعينياتوخلال

أ!بحت.الإقليملهذاالمستوطنينأوائلبونودانيالهرود

صارتثمأم،776عاملفرجينياتابعةمقاطعةكنتاكى

.ام297عامالمتحدةالولاياتمنود!ية

الشماليةالاتحاديةالولاياتضمنكنتاكيبقيت

أم(،865-ام861)الأمريكيةالأهليةالحربخلال

.الجنوبمعيتعاطفونكانواكنتاكيأهلمنكثيراولكن

أصابتالتي،الاقتصاديةبالأزمةالولايةتأثرتولقد

عاميبينماالفترةوفي.الحربنهايةبعدالجنوبيةالولايات

كنتاكي،غربفيالفلاحوناستطاعام909وام409
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أخاراتامنسلسلةالتئإثرلشراءاحتكارايكسرواأن

التعدينتعرضوقد.بالشبلاكحربباسمعرفت

خلاللهجومالحجريأ!حمااستخراجفيالسطحي

للتربةتآك!!منيمسببهلماأصشريناالقرنمنالسبعينيات

نص،أم789عاماتحاديقانونفصدر،للمياهوتلويث

التعدينبأسلوبالعاملةالمناجمملاكيقومأنعلى

عليه.كانتماإلىبإعادتهاالسطحي

المتحدةاولاياتفي،مليونمليونمليونالكئتليون

فيبالكنتليونالمقصودالمعنىهووهذاوفرنسا.

اشصورةفيال!صتليونويكتب.الموسوعةهذه

صفرأ.عشرثمانيةوأمامهواحد

أمشراليافىأما000.0000000.00001و...،...

ثلاتينيضماا،تالحابعضفيالكنتليونفإنوبريطانيا،

صفرا.

.العشريالنظام:أيضاان!

دنسد!عبة(.-أم)439!جيندليعنج،

التاريخ.فياللاعباتأشهرمنواحدةأصبحت،أمريكية

منثلاثفيالنساءشرديبطولةحازتأم،729عامفي

المتحدةالولاياتبطولاتوهي،التنسمنافساتأهم

وبطولات(،)ويمبلدونمجتمعةإنجلترابطولات،المفتوحة

المتحدةأ!لاياتاببطولاتفازتكذلك.القوميةفرنسا

وببطولات،أم749و7191او679لأعوامالمفتوحة

7391وأم689و6791و6691لسنواتويمبلدون

بطهولاتمن02مجموععلىسنجوحصلت-ام79وه

مما،مختلطةوزوجياتأصساءاوزوجي،الفرديفيومبلدن

المنافسة.هذهفيقياسيارقمايعد

لكاليفورنيا،بيتشلونجفيكنجموفتجينبليولدت

فيكانتعندمالالمدينةالتنستعليمببرنامجالتحقتوقد

واحدةأصبحتقصيروقتوفيعمرها.منعشرةالحادية

أ!لاياتافيالصغارالهاوياتالتنسلاعباتأفضلمن

كنجاحترفتوقد.المتحدة

وهي-أم689سنةأطعبا

المجالفيهايفتحسنةأول

المحترف!تالتنسللاعبي

المنافساتفيللمشاركة

قوةوأصبحت-الرئيسية

تنسإنجاحفيمهمة

أم719عامفي.المحترفات

91علىكنجحصلت

كنججينبليوأصبحتالتنص!،فيبطولة

فيأمريكيدولار000.001علىتحصلتنسلاعبةأول

.واحدةسنة

المرافئأحدجورجكنجدسان.لسان،جورجكئج

لأ!شرالياالجنوبيالساحلعلىويقعأستراليا.فيالجميلة

وهو،الملكيالأميرةمرفأعلىألبانيميناءويقعأ!رديةا

مرفانولهببرزخمحميواللسان.اللسانمنالغربيالجزء

ضيقة.مضايقخلالمنأجهماإالوصوليمكنداخليان

اللساناكتشفوقدالجزر.منعدداللسانبداخل:يوحد

وقدأم197سنة،البريطانيالمكتشففر،فان!ضجورج

افمالث.جورجلساناسمعليهأطلرت

شعبيأمريكيكاتب(.-أم)479ستيمنعتج،

رئيسية.بصفةقصاصوكنج.الرع!والإثارةأصقصص

يوجدماوغالبا.والخوفأسشراآثارتهحب!طت!ستمفر

عاديةوأماكنشخصياتظاهريانيبدوممنمفزعةأ:ضاعا

وحديثة.

حولأم(،)749كريكئالأولىروايةتدور

فصلهازملاءمنلتنتقمخارقةقوىتستحدمتلميذة

منيقعماأم()779الإشراقوتصفعليها.اهتنمرين

الارواحتسكنهفندقحبيعسةتصئأسرةعندماأحدات

الطفلةأنكيفنرىأم(089)النارمشعلوفي.أسشريرةا

لقاتل.طريدةأصبحتبعقلهاأضاراتشعلأنيمكنهاات

روحتتملكهاسيارةعنفتحكيأم(،)839كرستينأما

ثهـيرة.

سالمجماعةالأخرىكنجرواياتتشملو

أم(بم)979الميتةالمنطقةأم(،)789المنصةام(،)759

أم(بم)839سماتاريالمدللالحيوانأم(بم819)كوجو

الشقاءم(بم)8691التنينعيونأم(بم)869اللاعب

بيترمعبالمشاركةالطلسمكنجوكتبأم(،)879

ورواياتأم(؟)ء89وهناأكثركتبكذلك.مشروب

معظمحولتوقد،باكمانريتشارداسمتحتأخرى

.أفلامإلىرواياته

الليليةالمناوبةفىالقصيرةكنججفقصصوتم

الهيكلوملاحوأم(بم)829مختلفةفصولأم(بم)789

التلفازفيوأفلامكتبفيالرعبناقشوقدأم(.)859

ام(.819)ماكابريدانسفي

مين.فيبورتلاندفيكنجإدونمشيفنولد

طبيبأم(.-1389)858تروبيالسير،كنج

أمس!.الاجتماعيةالخدمةفيمتخصصنيوزيلندي

،والأطفالالنساءلصحةالنيوزيلنديةالملكيةالجمعية



37الأصغرلوثرمارتنكنج،

.أم709عامبلنكتجمعيةعادةعليهايطلقوالتى

ولنجتونمستشفىفيطبيامشرفايعملكانوبينصط

نظاماكنجطور.العقليةللأمراضديوندنومستشفى

هذاوأصبح.الأطفالممرضاتوتدريبالطفللرعاية

عاموفي.بلنكتنظامأوالكاريتانيبنظاممعروفاالنظام

هذاتطبيقلتبدأالنساءإحدىسفربترتيبقامأم239

فيكنجتروبيفريدركولدأستراليا.فيالنظام

.نيوبليموث

ام(.ا-689)929الأصغرلوثرمارتنكن!،

الخمسينياتخلالكانأسود.أمريكيبروتستانىقصر

لحركةالرئيسيالزعيمالعشرينالقرنمنوالستينيات

ما649عاموفى.المتحدةالولاياتفيالمدنيةالحقوق

مظاهراتلقيادتهنظراللسلامنوبلجائزةعلىحصل

المدنية.بالحقوقمطالبةسلمية

عامقساعينوقدجورجيا.بولايةأتلانتافيكنجولد

مناللاهوتفيالدكتوراهدرجةعلىوحصل.ام489

موسيقىبطالبةالتقىثم.أم559عامبوسطنجاصحة

.أم539عاممنهاوتزوجسكوتكوريتاتدعر،

مأ9?عامالمدنيةالحقوقعنللدفاعكنجنشاطبدأ

فىالمطبقالعنصريالفصلنظامضدباحتجاجقامعندصا

ألابامابولايةمونتجمريمدينةفيالركابحافلات

بالتعاونكنج،قامام579عاموفى.المتحدةبالولايات

النصارىقيادةمؤتمربتأسيس،آخرينسودقسيسيمانمع

ضدالسلميالكفاحتوسئنطاقأجلمنوذلكالجنوبيين

.العنصريالتمييز

منالاخرونوزملاؤهكنجقامأم639عامأوائلوفى

فيالعنصريالتمييزعلىبالاحتجاجالمؤتمرأعضاء

قدمبقليلالاحتجاذلكوبعدألاباما.بولايةبرمنجهام

مشروعالتشريعيالمجلصرإلىكندي.فجونالرئيس

كنجقاموبعدها.المدنيةالحقوقيخصالنطاقواممعقانون

فيحاشدةبمسيرةالمدنيةللحقوقآخرينقادةمعبالتعاون

سي..ديواشنطن

كبيرانصراالحركةأحرزتام649عاموفيهذا

مشروعالمتحدةالولاياتفيالتشريعيالمجلسأجازعندما

كنيديبهأوصىأنلممبقالذيا!لدنيةالحقوققطنون

.جونسون.بليندونالرئيسوخلفه

المتحدةالولاياتفيالمدنيةالحقوققانونح!لقد

دعاكماالعامةالأماكنفيالعنصريالتمييزام649عام

وفي.التعليموفىالوظيفيةالأعمالفىالفرصتكافؤإلى

.ام649لعامللسلامنوبلجائزةكنجحازلاحقوقت

منمزيدأجلمنبالضغطالسودالقادةبعضقام

يستخدمونوبدأواالعنفأعمالضدللنضالالاستجابة

العنفبنبذالتزامهفكرركنجأماالسوداء.القوةشعار

بينالمنازعاتأنإلا،المدنيةالحقوقلالحشخلاصكوسيلة

توحيكانتالسوداءالقوةحولالمدنيةالحقوقجماعات

عاموفيبكاملها.الحركةباسميتحدثيعدكئلمبأن

توحيدعلىتعمللحملةبالتخطيطكنجشرعأم679

الاقتصادية.بالفرصللمطالبةالاجناسجميعمنالفقراء

رجلقاموالفقرالعنصريةضديكافحكنجكانوبينما

عليهالناربإطلاقريإيرلجيمسيدعىمنحرفأبيض

تنيسي.بولايةممفيسمدينةفيقتيلافأرداه

وفيعاما.99لمدةبسجنهالقاتلعلىحكمصدروقد

المتحدةالولاياتفيالتشريعيالمجلسقررأم839عام

يحتفل.لكنجتكريماالمتحدةالولاياتأنحاءجميعفىعطلة

.عامكلمنينايرشهرمناثنينثالثفيبه

عاممسيرةيقودكنج

واشنطسفيأم639

النصبهذام!ابتداء

إلىلواشنطنثاريالتد

التذكاريالنصب

لل!كولن.



نورفوكوستوكنجزلن74

ذاتومدينةمنطقةدورلمحوكوستوكنجزلن

س!!انهاعددبإنجلترا.نورفوكفيمحليا

كنجزلن:تاريخيت!تبلدتينوتشمل.نسمة281و004

الشعبي.المنتحإلبحري،وهنستانتون،ماركتوداونهام

منشآتالمنطهقةوببلدان.المنطقةفيالمهنأهممنوالزراعة

منوعدد،بالمزارعالمتصلةوالتعليبالصناعيةالعمليات

ويأ!ول.الزجاجصناعةتشملالتيالأخرىالصناعات

دحري،طحلبوهوأجحري،االعشبالمحليونالسكان

المنطقة.فينلسونهوراشيووأصد.الشهيالطعاممنكنوع

ضيعةالمنطقةفيأيضاوتوجد.ثورببيرنهامفى

الملكية.ساندرنجهام

تمحيثبإنجلترا،أفونريففيمنطهقةثووفى

001871سكانهاعدد.أفوننهروشماليبريستولشرقي

شنقلونالذينلأولئكشعبيةس!ضيةمنطقةوهي.نسمة

ا!ندسةاالمحليةأ!شاعاتاوتشم!!.بريستولفيللعمل

ثات.والأأمخذائيةاوالمواد،الفرلقوصناعة،والطباعة

استحداملذكرىهانهامت!!علىالتيالمنارةوأقيمت

للاجتماعاتأطت!!وسليوجونوايتفيلدجورجالواعظين

حولالأخضرالحزامويمثل.الطلقالهواءفيالدينية

كنجزوود.مساحةثلثنحوبريستول

والجرينادين،فينسختسانتعاصمةكئجستاولى

جزيرةوالجرينادينفينسن!سانتودولة.مدنهاوكبرى

وتقع.نسمة18لم083سكانهاعددالكاريبيالبحرفي

سانتلجزيرةالغربيالجنوبيالساح!علىالتلالأسفل

عملياتوتمثل،مزدحممرفأولكنجستاون.فينسنت

وبالمدينة.المدينةاقتصادأساسفيهوالتصديرالامشيراد

ومعظم.مرتفعفيهاالبطالةومعدل.أخرىقليلةصناعات

ويوجد.الخشبأوالطوبمنومبنيةصغيرةفيهاالأبنية

للأحياءوحديقةقديمبريطانيحصنالمدينةمنبالقرب

النباتية.

منذكنجستاونمنطقةفيالكاريبيونالهنودعاش!وقد

عشرالرالغالقرنإلىيرجعأنالمحتملمنمبكرزمن

دخلتالميلاديعشرالسابعأغرنابدايةومع.الميلادي

جزيرةعلىالسيطرةأجلمنحربفىوبريطانيافرنسا

1783منالحزيرةبريطانياوح!صت.فينسنتسانت

سانتدولةمنجزءاأصبحتعندماأم،979حتى

المستقلة.وجرينادينفينسنت

عدد.الرئيسيوميناؤهاجامايكاعاصمةكئجسدون

الحفهمريةالمنطقةوتعداد،نسمة410/401سكانها

الرئيسي.ومياؤهالحامايكاوالصناعيالتحاري!رايرهىبهجستون

الحديتةالمكاتبمعايبالحركهاشاحرةالأعمالامسطقةشكسمل

اعاحرة.اا!مادق:ا

الهندجزرمنجزيرةوكنجستون.نسمة452)638

الطرفعندلجامايكا،الشرقىالساح!!علىوتقع،أكرليةا

بالبر.مقفللمرفأالشمالي

لجامايكا.والصناعيالتجاريالقلبكنجستونتمثل

والكيميائياتومصائللإسمنتللنفطمصافوبالمدينة

ما296سنةبعدسريعاكنجستونوتنامت.اضسيجوا

وقتوفى.المجاورةرويالبورتمدينةزلزالدمرعندما

.تجاريكمركزرويالبورتمحلكنجستونحلتوجيز

.أم872سنةالعاصمةوأصبحت

ذلكفيبماالكوارثمنعددمنكنجستونعانت

فيوالحريقام0188،1591،089أعوامأعواصم!ا

الكوارثهذهودمرت.أم709سنةوالزلزال،أم882

بناءإعادةعمليةإلىأدتكماالمدينةمبانيمنأحديدا

واسعة.

دأخلإنجليزيةمنطقةتيمسأيونكئجستون

كنجستونمناطقوتشمل.الكبرىلندنمنطقةحدود

عدديبلغ.وسيربتون،وكومب،مالدين،تيمسأبون

التايمزنهرعلىالمنطقةوتقع.نسمة0/03013س!!الها

منطقةوضعالخاصدستورهاويمنحهاأضدد.غربيجنوب

معلماحفظالذي-،التتويجىالحجرتاريخويرجع.ملاصية

يتوجونالسكسونإنجلتراملوكفيهكانالذيأ!قتاإلى-

تمالذيهوالحجرهذافإنللتقاليدوطبقا.كنجستونعند

ين!ةلاالذيإيثلريدمثلملوكتتويجعليه

.لندن:أيضاانظر
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.التجاريكنداميناءوهى.البريطانيةكولومبيافيالمدن!بر

صلىا

روسيا،بعدالمساحةحيثمنالعالمفيالثانيلى

وتمتدتقريبا.الشماليةأمريكاقارةمنالشمالي!ف

شرقاالأطلسيالمحيطعلىتقعالتينيوفاوندلاندمة

غربا.الهادئالمحيطعلىالبريطانيةمبيا

يعيش،نسمة/000/20928كنداسكانعدد

عرضهلايزيدالأرضمنضيقنطاقضمنالم

الجزءأما.الجنوبيةحدودهاطولعلىيمتدكمأ

السكانكثافةأنأو،مأهولفغيركندا،أراضىق

سطحه.ووعورةمناخهلقسوةوذلك

الغربيةفالمناطقالشديد.بالتنوعكنداأراضى

البحيراتفيهاتنتشرعاليةجبليةسلاسلت

والحبوبالقمححقولفتنتشرالولممط،فيأما.

الأراضيهذهطبيعةوتتناقض.الكنديةالبراري!

المناطقتكونالتيالرديئةالقطبيةالأراضيمعؤ

والمناطقالكنديةالمدنمعظمفإنولهذا،.!ة

سانتونهرالعظمىالبحيراتمنبالقربتقعة

الوسطى.كندأفييقعلذي

%45بريطانيأصلمنالمنحدرينالكندييننسبة

أصلمنالمنحدريننسبةتبلغبينما.السكانصع

751كنلى

كندا.براريساطقسهولتغطيالحصبةالزرايمةالأراضي

الفرنسييالكنديينمعظمويعيش31%.نحوفرنسي

علىالمحافظةشمديدووهم.كويبكمقاطعةفياللأصل

البريطانية.الجماعاتوكذلكالفرنسيةوثقافتهملغتهم

والفرنسيةالإنجليزيةاللغتينكنداسكانمن%أ5ويتكلم

كندا.فيالرئيسيتاناللغتانوهما

وإيطاليةألمانيةأصولمنأيضاالكنديينبعضينحدر

غربىفيالامسيويينالمهاجرينبعضاستقروقد.وأوكرانية

.السكانمن%2الحمروالهنودالإسكيموويكونكندا.

مدينتاوتعد،المدنفيكنداسكانمن75%يعيش

عاصمةوتورونتو،كويبكمقاطعةعاصمة،مونتريال

عدديببنإذكندا،فىمدينتينأكبرأونتاريو،مقاطعة

العاصمةأما.نسمةمليون5.3حواليمنهماكلسكان

.أوتاوامدينةفهيلكنداالسياسية

مواردهاحيثمنالعالمدولأغنىمنكنداوتعد

فإنها،اللينةالأخشابذاتبالغاباتلغناهافنظرا.الطبيعية

أنهاكما.الصحفورقإنتاجفيالعالمفيالأولىالدولة

لخصوبةالقفنظراإنتاجفيالرئيسيةالدولإحدىتعد

أكثرمنأنهارهاوكثرةمياههاوفرةجعلتهاوقدتربتها.

مساقطمنتولدالتيالكهربائيةللطاقةإنتاجاالعالمدول



كنلىا76

موجزةحقائق

أوتاوا.:العاصمة

يت!ط!ونالس!صالىس%67.أعرسميةواالإنجليزية:الرسميةاللغة

اللعت!!.شكلمونأوه،المرنسيةيتكلمور%أ7والإتجليزية،

اغدس.اوحيوادالقيقصشحرورقة:الوطنيالرمز

تمتمملالكنديالنبالةشعارحسداعلم!يتطهركندا.علم

لمتمحرحمراءورقاتثلاتداتالحمراءالقيقبلمجاتورقة

السعارتحتوضعتالقيقبوسعثر9!ااارردةالأطرا!ا

وأس!صلسدا،إبحلتراسأحلالملكىحعداأصهتللملاد.الوطيالرمز

وضسما.أيرأصداوشعاريم5161عامرسمياكنداعلم

(أم686)تعداد:الرئشيةالمدن

السكانعددالمدينةالسكانعددالمدينة

155465وي!ء0425101مونتريال

289573إدموشهور366)401كلحاري

82،216!تورونتو

والمناخالسطح

المحيصاا!احتس!اامرويحدهااجةأ!تممااأمري!صاتممالى!ىتقع:السطح

المحيصأالترقوم!،الأمري!صيةالمتحدةالوأ،ياتالحسو!وص!،القطمى

تليهجحلىممهاالعرليوالحزء.ا!ادئاالمحيصاالعر!ومن،الأطلسي

الترتفيأما.كويسكأمنمقةحتىأضموحاقليلةأوسهليةممطقةشرقا

المحيراتمرأرلعفىوتشترك.الأرتعا!ااعليلةاالحبالمحموعةفتوحد

لورس!.سالتا،!ار1وأهم.المتحدةا!لاياتامعالخمص

.2كم!،016،079:المساحة

الخاماتمنوغيرهالحديدوحاماتالنفطوفرةأما.المياه

الرئيسية.الصناعيةالدولمنكنداجعلتفقد،المعدنية

ولهذا،.وإقليمينمقاطعاتعشرمنكنداتتكون

الإحساسعلىالمحافظةكنداأهدافأه!امنفإن

من08%منفأكثر.كافةسكانهابينالوطنيةبالوحدة

وهم،فرنسيأصلمنالإداريةكويبكمنطقةسكان

ضمنخاصوضعلمقاطعتهميكونأنبوجوبيعتقدون

إلامستقلةدولةكنداأنمنالرغموعلى.الكنديالاتحاد

م!!،الثانيةإليزابيثبالملكةيعترفونالكنديينأن

بينالصلاتعمقعلىيدلمماعليهمملكةبريطانيا،

حتىمباشراحكماكنداحكمتالتىوبريطانياكندا

.أم867عام

سانتجبالليالواقعا!جانحبلم1595ارتفاعأعلى:الارتفاع

.اجاسإ

علىأدفأوهو.الماطقلقيةدىوسارد،العتسمالفيالمرودةشديد:المناخ

الهادئالمحيطيؤدي.الشرقيالحوب:أقصىا!رياالساحلطول

اضجمدادونتسحفضرلابحيث،أعربىاالساحلىحرارةتعدي!!إلى

ولميرة.أحرياالساح!!أمطارلادرا.إلا

الحكمنظام

دستورية.م!جةةالحكومةنوع

.العاما!كمبمهامهايقومليا،بريصاأم!!ة:الدولةرئ!

ساطقعشر:الإداريةالماطقورراءرئيم!:التنفيذيالجهازرئي!

.دوإقليط،إدار!ة

السكان

لسمة.82،!.2لم...:م6191تقدير:السكانعدد

نسمة.2.72!9856:م1991إحصاء

لسمة.000787.03:م1002تقدير

2.كمل!ط!أدرادثلاتة:السكانيةالكثافة

ريف.سكان%23وحصر،77%دحو:الوزيع

وأيرلنديةلريطانيةحاصةأوروبيةأصوأ!س%أ5:العرقيةالأصول

السكادمن%2وهود،صيميولىحاسةاسيويود3./.ضنسية

الحمر.اعودالإس!جحواالأصلي!!ا

لا%7و،لروتستانت%14و،ليودروماكاتواجك%74ةالدين

آحر.ع!ديتايمضلون

الاقتصاد

الصناعة:والشعير.والحطجبوالححومالقمح:الزراعة:اللنتجاتأهم

وخصير،والورقوالأحشا!والآلاتاصعدائيةاوالمحتحاتأحمياراتا

والعارالمفط:العدين.والكيميائياتالفولادرالحديدوأصمصأا

الححري.والفحموالمحاسوالدهصأصيعي11

النقود.الظر:،ا!معرىاا!حدةا!عرفة.احصديالارالدر:العملة

072017)000.000أم(:)399؟الإجماليالوطنيالابخ

دولارا62)323السنةفىللفردالإجمالياررحلاأمري!يا.دولارا

أمري!جا.

والأقاليمالمقاطعات

مقاطعاتعشرمنمؤلفةوهي.اتحاديةدولةكنداتعد

منمشتقةكندالفظةت!ضنأنالمحتملومنوإقلي!ن،إدارية

وتتكون.جماعةأوقريةتعنيالقيكنتاتلفظهنديةكلمة

مقاطعات-أ:هيواقتصاديةثقافيةأقاليمستةمنكندا

البراريمقاطعات4أونتاريو3-كويبك2-الأطلسي

لأقاليم.ا6-نيةلبريطااحولومبيا5

هي:مقاطعاتأربععددها.الأطلسيمقاطعات

ونوفاإدوارد،برنسوجزيرة،برونسوكونيونيوداوندلاند،

ولعيمشكندا،مساحةمن%5المقاطعاتهذهتشكلس!صتيا.

السكانمعظموينحدر،للسكانالكليالمجموعمن%أفيها

وفرنسية.وأسكتلنديةوأيرلنديةلريطانيةأصولمنهنا



معالمأهمبينومن.لورنصأضهرالحتمماليةالضفةعلىوتقعكمدا،مدنأقديمكويبك

القديمة.الفرسحيةلتصاتوقلعةغرارعلىبيفندقوهو.فرلتياكشاتومركزالمدية

771كنلى

!مأكتريزورواأديستطيعونتورونتوفيالأسواقرواد

تجاريمجمعوهوإيتونمركزفيتجاريمحل001

.التحاريكندامركزتورونمووتعتر.ومكاتب

لصيدمركزأكبرالقدممنذالمقاطعاتهذهكانت

مالمعظمالرئيسيالمصدرزالتوماكندا،فيالسمك

الاقتصاديالنشاطأنإلا،السمكمنكنداتنتجه

والتعدينالزراعةوتؤدي.الصناعةهوالانهناكسيالرف

الاقتصاد.فيمهمادوراوالسياحةالسفنوبناء

لغتهابسببكندابقيةعنكويبكتختلف.كويبك

بينمنالأولىاالمرتبةفيتأتيوهى.الفرنسيةوثقافتها

حيثمنوالثانيةالمساحةحيثمنالكنديةالمقاطعات

أكبروهي،كويبكمدينةوتمثلأونتاريو.بعدالسكان

أما.والاقتصاديةالثقافيةالحياةمحور،المقاطعةفيمدينة

.للمواصلاتالرئيسيالمركزفهيمونتريال

وحدهابهايعيشإذسكانا؟المقاطعاتأكثرأونتاريو.

منالمنحدرونالسكانويشكلكندأ.سكانثلثإئيحوا

أونتاريو،سكاننصفحواليوأيرلنديةبريطانيةأصول

السكانعشرفرنسيأصلمنالمنحدرونيشكلبينما

أيةفيعنهاأونتاريوفيالحمرالهنودنسبةتزيد.فقط

.أخرىمنطقة

البحيراتمنأربععبرلأونتاريوالجنوبيالحديمر

وتموأونتاريو.،وإيري،وهيورنسوبيريور،وهى.العظمى

لبحيرةالغربيالساحلعلىالرئيسيةالصناعيةالمنطقة

كاترين.وسانتوهاملتونتورونتومدنتقعحيثأوتتاريو

الصناعية،السلعمنكنداإنتاجنصفنحوأونتاريووتنتع

الزراعى.الإنتاجحيثمنالإداريةالمناطقأكثرأنهاكما

الرئيسيالمركز،المقاطعةعاصمةوهيأونتاريو،وتشكل

الناطقالجزءفيوالاتصالاتوالثقافةوالمالللصناعة

كندا.منبال!نجليزية

ألبرتامنكلاالمناطقهذهتشمل.البراريمقاطعات

التيالمقاطعاتهذهفىويعيم!ومانيتوبا.،وساسكاتشوان

منأ%8منمايقربالبلاد،مساحةخمسنحوتشكل

الجنوبيالجزءفيوالمرأعيالقجحمزارعوتكثر.السكان

فيوالبحيراتالغاباتتكثربينما،المقاطعاتهذهمن

الشمالى.الجزء

إلا،الزراعةعلىالقدممنذيعتمدالبرارياقتصادكان

الأربعينياتأوأخرمنذ،الطبيعيوالغازالنفطاكتشافأن

.للثروةجديدامصدرأللمنطقةأضاف،العشرينالقرنمن

وأدمونتون.،وونيبج،كلجاريهيالرئيسيةالمدنأهم

كندافيالثالثةالمقاطعةوهي.البريطانيةكولومبيا

المنطقةهذهوتقع.السكانعددأوالمساحةحيثمنسوأء

مدنها.أكبرفانكوفر،مدينةوتعد.الهادئالمحيطعلى

دائما.مزدحمميناءوهي

إلا،بريطانيةأصولمنالمقاطعةهذهسكانمعظمينحدر

وإسكندينافية.وألمانيةوفرنسيةصمينيةأصولذووبعضهمأن

هذهأرا!يمعظمالخضرةدائمةالغاباتتغطي

قطعمنالاقتصاديةالنشاطاتأهمتتكون.المقاطعة

وصيدوالزراعةالخشبيةالصناعاتوبعضايلأخشاب

والتعدين.اسممك

الشماليةوالأقاليميوكونإقليممنتتكون.الأقاليم

كندا.مساحةثلثعلىمجتمعةمساحتهاوتزيد،الغربية
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تكسوهاعاليةجبالمنالمناطقهذهسطحمعظهمويتكون

معظمالمناطقبعضالجليدويغطى.الخضرةدائمةغابات

ألاقتصادية.النشاطاتأهمالتعدينويعد.العام

أخالبيةايكونونالحمروالهنود)الإنويت(الإسكيموكان

!ضيرةمعادناحخشا!حتىأجمالأقاهذهس!صانم!الساحقة

أ!شرين.االقرنائلوأوعشرالتاسعالقرنأواخرفي

السكان

سريغبمعدلكنداسكانعدديزيد.السكانعدد

هما:مهمينعاملينإلى،أساسىبشكلذلك،ويعزى

سكانعددتضاعففقد.الولادةنسبةوارتفاع،الهجرة

عدديقدر.أم459عامالتانيةالعالحيةالحربنهايةمنذكندا

سنةلتعدادتبعار.نسمة.20928).00بنحوكنداسكان

سممة.؟98569227بلغالسكانفعددأم199

ثانياموطنااشمرمنطويلةلمدةكنداشكلتوقد

منأجهاإيفدوركانوااسذيناالسياسييناللاجئينلالاف

أصشيوعيةاأضورةابعدإليهاهاجرفقد.العالممنكثيرةدول

المهاجرينمنآلافعدةأم569سنةبلغاريافي

عاميبينالواقعةالفترةخلالاسعتقبلتوقد.البلغاريين

منجديدلاجئ06).00وحدهام891و.أم759

.وفيتنام،ولاوس،كمبوديا

أوروبىأصلمنتقريباال!ضديينكل.السكانأعل

فلاالحمر،والهنودالإسكيمومنالأصليونالسكانأما

فقط.%2علىنسبتهمتزيد

نىبري!إأصلمنالمنحدرونالسكانويشكل

جزءوينحدرحضدا.س!طنمنالساحقةالغالبيةوأيرلندي

فيكمداإلىوصلواأسكتلنديينمهاجرينمنمنهمكبير

الاخربعضهموينحدر.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

56)000حوالىاستقروقد.وأيرلنديإنجليزيأصلمن

الوقت،ذلكمنذنما،وقد.كويبكفيفرنسيمستوطن

ملايينثمانيةإلىفرنسىأصلمنالمنحدريننالس!طعدد

نفسها.كويبكفيمنهمملايينخمسةيعيشنسمة

وحواليأونتاريو،فىمنهممليون51.ويعيش

نيوبرونسوك.في000003

ذلك.بعدكنداإلىالأوروبيينالمهاجرينتدفقاستمر

الثانيةالعالميةالحرببعيدأ!جراتاتلكأكبرحدثتوقد

أصلمنكنداسكانمن%01فإن،اليومأما.مباشرة

أوكرانى.أصلمن%4و،إيطالىأصلمن%4و،ألمانى

وفىأونتاريوفيألمانىأصلمنالمنحدرينمعظمويعي!ش

معظمويعيم!.البريطانيةوكولومبياانبراريمقاطعات

خاصةالكبيرةالمدنفىالألمانىاالأصلذوياس!سندي!تا

.وموستريالتورهـنتو

فيمايعيشونالحمروالهنودالإسكيموكانوأغد

بالافالأوروبيينالمهاجرينوصولقبلبكنداالانيعرف

من?.!...نحوالآنكندافييعيعشزالوما.السنين

وكلمةالإس!صمو.من00.36و.الحمر،الهنود

النيىء.اللحمأكلةمعناهاهنديةكلمةمنجاءتالإسكيمو

فيالباقيويعيش،الأقاليمفيالإلممكيموثلثاويعيش

وكويبك.وأونتاريونيوفاوندلاندمنالشماليةالأجزاء

المنحدرونالكنديونهمأخرىأصولمنوال!ضديون

.أخرىوأسيويةوباكستانيةوهنديةصينيةأصوأ!م!

وقد.البريطانيةكولومبياس!صانمن%7نحوهؤلاءوي!صن

وجزرالهنديةالقارةوشبهالصينمنالمهاجرينبعضاستقر

من%اعلىالسودنسبةتزيدولاتورونتو.فىالغربيةالهند

كندا.سكان

الحتلأعمالالتتهرواالهادئالمحيطساحلعلىيسكنونالذينكنداهنود

الألسريستخدمأعلاهالصورةفييطهرالديالماهروالهمدي.البديعةالخشبية

.الاحتفالاتفيلا!شعمالهاحشبيةأقنعةيسحتلكىالتقليدية

المناطقفيالالتدائيةالمدارسإلىيذهبونالإسيهموأطفال

فيدرامشهممتالعةويمكنهم.حماعاتهمشيهاتعيشراقى

.الكبرىالمدن!ىالمه!يةالفنيةالمعاهدأوالتا!يةالمدارس
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ذإ.والفرنسيةالإنجليزيةهمارسميتانلغتانكندافى

ولمجكلم%67يقاربماسواهادونالإنجليزيةيتكلم

من%أ5نحومعااللغتينويتكلم%.ا7نحوالفرنسية

لاالتيالباقيةالفشيلةالنسبةوتتكلم.السكانمجموع

.أخرىلغات%اعلىتزيد

المعيشةأنماط

مدن،فيكنداسكانمن77%يعيش.ا!لدنحياة

سكاننسبةارتفاعويعزى.ريفيةمناطقفيالباقيويعيمغت

.ام049عاممنذللصناعةالسريعالتطورإلىالمدن

كلسكانعدديزيدالتيالحضريةالمراكزعدديبلغ

أكبرمركزأ.وعشرينخمسةنسمة001).00ءمحلىمنها

كويبك،مقاطعةفىتقعالتيمونتريالهيالمراكزتلك

كولومبيافيتقعالتيوفانكوفرأونتاريوفىوتورونتو

نية.البريطا

زيارةهيالكخديةالمدنفيالترويحوسائلأهم

وغيرها.الأوبرااودوروالمسارحالعامةوالمتنزهاتالمتاحف

تعانيفإنها،الكنديةالمدنشهدتهالذيالسريعللنموونظرا

كالازدحامالحادةالاجتماعيةالمشاكلمنكثيراالان

وغيرها.الختلفةالأجناسبينالعرقيوالتوتر

مناطقفيكنداسكانمن23%يعيش.الريفحياة

علىتزيدلامزارعفييعيشونالذيننسبةأنإلا.ريفية

متنوعةصناعيةمجالاتفىالباقونيعملبينمافقط،4%

نسبةأخذتوقد.والغاباتوالتعدينالسمككصيد

تزدادالمدنفيويعملونالريففييعيشونالذينالكظ.يين

.الأخيرةالسنواتفي

يعملونالتيالمزارعالكنديينالمزارعينمعظميملك

معظموتقع.عائليةمهنةكندافيالزراعةتعدإذبها،

حجممتوسطويبلغ،البراريمنطقةفىالكنديةالمزارع

تقعالتيالمزارعأماهكتارا.434حواليالواحدةالمزرعة

منهاالواحدةحجمفيتراوحوالوسطىالشرقيةالمناطقفي

هكتارا.021إلى73بين

مناطقعامةالقطبيةالمناطق.القطبيةالمناطقفيالحياة

والهنودالإسكيموويكون.منخفضةسكانيةكثافةذات

الثانيالنصفأما.الإقليمهذاسكاننصفحواليالحمر

فىيعملونأوروبيةأصولذويسكانمنمعظمهفيت!ون

بعضأنمنالرغموعلى.المسلحةوالقواتوالتعدينالتجارة

نأإلا،التقليديةمهنهمبعضيمارسونيزالونماالإسكيمو

تقريبا،اختفتقدشبعونهاكانواالتيالتقليديةالطرق

عصرية.ملاب!رويلبسونحدشةبيوتفىيعيشونوأصبحوا

خيراكلهيكنلمالحديخةالحياةلوسائلالإسكيمواتباعأنإلا

.الإجرامنسبةوارتفعت،البطالةبينهمفانتشرت،عليهم

المحلية،الحكوماتمسؤوليةكندافيالتعليم.التعليم

ويشرفبها.الخاصالتعليمنظاممنطقةلكلفإنولهذا

منحكومةكلفيللتعليموزيرالنظمتلكمنكلعلى

الاتحاديةالحكومةوتشرف.الإداريةالمناطق-حكومات

الحمربالهنودالخاصةالتعليمنظمعلىمباشربشكل

المسلحة.وبالقوات

مقاطعةجامعاتكلفيالتعليملغةهىالفرنسية

ماكغيلجامعاتهيمنهاثلاثاعداماحويبك،

الإنجليزية.اللغةتستخدمحيث،وبيشوبوكونكورديا،

جامعاتهيالإنجليزيةاللغةتستخدمالتيالجامعاتوأهم

أونتاريوووسترزوتورونتو،،البريطانيةوكولومبياأ!رتا،أ

.يورك،-جامعة

المكتبةأهمهاالعامةالمكتباتمنشاملنظامولكندا

فيويوجد.ام539عامتأمسحتالتى،الوطنيةاعكندية

.للفنونومعرضمتحفأو005حواليكندا

ذإ؟الكاثوليكلالمذهبكنداسكانمعظملمجبع.الدين

ويأتي،الكاثوليكيةالكنيسةكنديمليون11نحورتبع

الكاثوليك.بعدالثانيةالمرتبةفىوتستانتإا

منسواهعلىالبقرلحمالكنديونيفضل.الطعام

الخبزيأكلون.بأنواعهوالسمكالدجاجويأكلون.اللحوم

أحدالمسلوقةالبطاطستعدكما،وجباتهممعظم،ى

إضافةالخضراواتأهم.الغذائيةلوجباتهمالرئيسيةأحناصرا

وأهموالبازلاء.والخسوالجزرالفاصوليا:البطاطسإلى

والموز.والتفاحالحمضيات:الفواكه

الفنون

رئيسيين:قسمينإلىكندأفيالأدبينقسم.الأدب

الثقافةمنوالمستمدالإنجليزيةباللغةالمكتوبالأدب

منوالمستمد،الفرنسيةباللغةالمكتوبوالأدب،البريطانية

الأدبيعالجهاالتىالموضوعاتوأهم.الفرنسيةلثقافة

والهوية،الحدوديةالمناطقفيوالحياةالطيعةالكندي

الكندية.الوطنية

همالإنجليزيةباللغةيكتبونالذينالكنديينالكتابأهم

وغيرهم.لاروتشيديومازو،رادالوتوماسشايلد،نيليب

عامبعدإلامهفاالفرنسيالأدبيصبحولم

أشهرلاجويغيرينأنتوينالكاتبةوتعد.أم076

الشمرين.القرنفيبالفرنسيةكتبناللاتيالروأئيات

الرسامونتأثر.والنحتالتشكيلىالتصويرفن

فىسائداكانالذيالأوروبيبالنهجالأوائلالكنديون

الكنديالأسلوبتأسيسفيالفضلويرجع.الوقتذلك

المغرمينالرسامينمنمجموعةإلىالتشكيليالتصويرفي

الطبيعية.اللوحاتبرسم
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القرنثلاثينياتمنذالكنديونالفنانونطوروقد

التش!جملي.أضصويرافنفيومتنوعةكثيرةنماذجالعشرين

كار،إميليالمجالهذافيالكنديينالفنانينأشهرومن

.تاونوهارولدريوبل،وبول،ميلينوديفيد

هوكندافىالمسرحيةالأحداثأشهر.ا!لسرح

ستراتفوردمدينةفيمشويايعقدالذيمشراتفوردمهرجان

نوفمبر.أوصتوبروأمايوب!تالفترةخلالأونتاريوبمنطقة

السطح

أمريكامساحةنصفعلىكندامساحةتزيد

والولاياتالغربيالشمالمنألاسكاوتحدها.الشمالية

الغربإلىالشرقمنكنداوتمتد،الجنوبمنالمتحدة

وجبالنيوفاوندلاند،سواحلب!تك!ا1875مسافة

كندافيوتوجد.يوحصنمنطقةفىتقعالتيإلياسسانت

مديسة!ىظهراالوقتي!صدفعندما.توقيتنطاقاتسعتة

فيجونزسانتمديسةفي034.الساعةتكونفان!صفر

فىأعاجموبيحدأقصىم!كسداوتمتدنيوفاوندلاند.

!صلومبيا.رأسإلىشمالأش!ا726.4لمسافةإيريبحيرة

طبيعيةأقاليمثمانيةمنكنداتت!ضن.الطبيعيةالأقاليم

حبال2-الهادئالمحيطعلىالمطلةوالسهولالجبالأ-هي

الدرع5-الداخليةالسهول4-القطبيةالجزر3-الروكى

سانتمنخفض7-هدسودواديمنخفض6-الكندي

الأبلاش.إقليم8-لورنس

فيتوجد.الهادئالمحلطعلىالمطلةوالسهولالجبال

منالأكبرالجزءوتش!صل!مدا.منأحربياالجزءأقصى

جزرالإقليمهدايضمر.صونيووإقليمالبريطانيةكولومبيا

فان!صفر.وجزيرةشارلوتكوين

كولومبياسواحلطولعلىالساحليةالجبالتمتد

إقليمفيتقعالتيإلياسسانتجبالوتشتمل.البريطانية

كندا.فيالجبالأعلىيعدأ!ذيالوحانجبلعلىيوكون

البحر.سطحمستوىفوقم519/5إلىارتفاعهيصلإذ

أجريطانيةالكولومبياالساحليةالمنطقةطولعلىتكثر

هذهوتشكل.بالفيورداتتعرفالتيالبحريةالخبن

.الغاباتمناطقإلىللوصولمائيةطرقاالفيوردات

داخليةهضبةالساحليةالجبالمنالشرقوتمإلى

.صغيرةوجباللهريةوأوديةمرتفعةسمهولمنتتكون

ال!ضدية.للمعادنمنجمأغنىعلىالهضبةهذهوتحتوى

والمراعي.أ!صوموااطزارعمنهاالجنوبئالجزءفيتكثركما

والسهولأ!الجبامنأصترتاإلىوتمتد.الروكيجبال

اسممعاالممطقتينعلىويطلةط.الهادئالمحيطعلىالمطلة

بينحضدافيالروكيجبالارتفاعوشراو!ا.الكورد"

عامكلفيالروكىجبالويزور.م)0663إلى001.2

وللتخييماالجميلةالطبيعيةبمناظرهاللتمتعالسياحالاف

نتزلج.وا

الحجريالفحمرواسبالروكيجبالشىيوجد

منكبيرةأعدادبهاتعيمقكماوغيرها.والزنكواشصاص

.ناتالحيوا

نطاقضمنكلهاالمنطقةهذهتقع.القطبيةالجزر

كبيرةجزيرةعشرةاثنتىمنوتتكودالقطبيةأسدائرةا

الجزرمنجزيرتينفيوتكثر.الصعيرةالجزرومئات

والجبالالجمودياتأسسميروإبافيرجزيرتاوهما،أعبيرةأ

منوغيرهافكتورياجزيرةأما.العميقةوالفيورداتأسةالعا

منبسطة.جزرفهيالغربيةالجزر

المنطقةأيالتندرا،إقليمضمنالقطيةالجزروتقع

.العامطولمتجمدةهناوالتربةالأشجار.فيهاتممولااشتى

طبقةإلاالباردالقصيرالصيفشص!!خلالمنهايذوبو،

عنتزيدلاتنموالتيالنباتاتفإنوأ!دا.رقيقةأسصحية

والطحالب.الفطرياتأنواعبعض

الجزءمنكلاالإقليمهذايضم.الداخليةالسهول

منكبيراوجزءا،البريطانيةثولومبيامنالغربيالشمالى

مانيتوبا.غربيوجنوب،ومعاسكاتشوانألبرتامنكل

هذامنالجنوبيالجزءفيالسائدالنباتىوالغطاء

تلكمعظملمجازالةالمزارعونقاموقد.الحشائشهوالإقليم

والحبوببالقمعالخصبةالسوداءالتربةوزراعةالحشائش

رطوبةالاقلالمناطقفىالحشاشتلكوتستغل.الأخرى

غاباتالشماليةالأجزاءوتغطي.الرعيفيأشبرتاجنوب

تتئالقصوىالشماليةالأجزاءأنإلا.الحضرةدائمة

التندرا.إقليما

بخاماتكنيةألبرتا،خاصة.الوسطىالسهول

ويكثر.الحجريوالفحمالطبيعىوالغازوالنفطالحديد

فييوجدكما،واليورانيومالنفطسعاس!صاتشوانفى

فيالفوسفاتمناحتياطيأكبرمنهاالجنوبىالجزء

العالم.

.الحصانحدوةشكلهيشبه،واسعإقليماالكنديالدرع

القطبيالساحلمنويمتد!دسونبخلئالإقليمهذالحيط

فاوندلاند.ونيولبرادورسواحلإلىالغربيةالشماليةللمناطق

ويتكونكندا.مساحةنصفمنأكثرالإقليمهذاويشغل

بنالإقليمهذامعظمارتفاعسراوحجدا.قديمةصخورمن

سط!البحر.مستوىفوقم366و018

وآلافمنخفضةتلالمنالإقليمهذامعظماش!صن

التيالعديدةالأنهارلمياهمصدراتشكلالتيالبحيرات

.الشلالاتمجاريهافيتكثروالتي،الإقليمفىتجري

اللازمةالكهربائيةالطاقةتوليدفىالشلالاتتلكوتستغل

المصائ.منالعديدلتشغيل
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ماطقالداخليةالسهول

ال!ضديةالزراعيالإنتاح

المدلىوتنتشر.الرئيسية

هذهأمثالالصغيرة

جخوبفىالموحودة

براريفيساسكاتشوان

الحصب.الواسعالإقليم

فيالذيالعاليوالمبنى

للحبوبمحزنالصورة

حتىالزراعيضشنهاالتي

الوقتفيتشحن

.للأسواقالمناهـب

منولقربه،لفقرهن!ا،قليلونالإقليمهذاسكان

تلكسكانمنكبيراعددافإن،ومونتريالوأوتاواتورونتو

منه.الجنوبيالجزءفيريفيةبيوتايمتلكونالمدن

ذإ.الإقليمهذافىالمعدنيةالثروةمنكبيرجزءيقع

خاماتوتستغل،الخامالحديداحتياطيمعظمبهيوجد

مدينةقربوالبلاتينيوموالنيكلوالنحاسالكوبالت

أونتاريو.فىصدبري

المنبسطالإقليمهذاويمتد.هدسونخليجمنخفض

والساحلالكنديالدرعبينالمستنقعاتفيهتكثرالذي

كمأ،003مسافةويمتد.هدسونلخليجالغربيالجنوبي

فينوتاواينهرإلىمانيتوبافىتشرتشلنهريبين

وبقايافقيرةغاباتالإقليمسطحمعظميغطي.كويبك

الحضريةالمراكزوتتكون.التحللمكتملةغيرعضويةمواد

والقلاعالصغيرةالقرىبعضمنالمنطقةفي4القليا

وموسونيمانيتوبافىتشرتشلميناءاهماصغيرينوميناءين

نتاريو.أوفي

مساحة.الكنديةالأقاليمأصغرلورنسسانتمنخفض

هذاويتكون.السكانمجموعمن%55منأكثربهأنإلا

نهرطولعلىوالمتموجةالمنبسطةالأراضيمنمالأقلب

فيالوحيدةالمنطقةأونتاريوجنوبيويعد.لورنسسانت

التىالنفضيةللغاباتالرئيسيالإقليمعلىتحتويالتيكندا

الخريف.فصلخلالأوراقهاتنفضأشجارمننتت!

وبقربهامواصلاتهابسهولةلورنسسانتأراضي-لتاز

هذأجعلعلىهذاساعدوقد.الامريكيةالأسوأقمن

التربةخصوبةأنكماكندا.فيصناعيةمنطقةأكبرالإظيم

علىيزيدماإنتاجمنالإقليمهذامكناقدالمناخواشدال

هيالزراعيةالمنتجاتوأهم.الكنديالزراعيالإنتاجثاث

والفواكهوالحمضياتوالدخنوالشوفانوالذرةالضمعير

الأبقار.ومنتجات

وكلكويبكشرقيجنوبكليضم6شالأباإقليم

الأقليمهذاتضاريسلبرادور.باستثناء.الأطلسيةأ،!اطق

التلي.المظهرهولهاالمميزالمظهرأنإلاكلشنوعة،

توفرحيثالساحليالنطاقفيالسكانمعظميعيش

بعضأنإلا.السمكلصيدجيدةمرافئالبحريةا.لخلجان

جروفاكونهاتعدولاونوفاسكوتيانيوفاوندلاندش!اطئ

.حادةكمخرية2

الأراضيمنكبيرةمساحةعلىتشتمللورنسسانت!كنخففسات

الممطقةهذهمانوعاالمعتدلوالطقصالخصبةالتربةوتساعداشراعية

كندا.فيإنتاجاالزراعيةالمناطقأكثربينمنتكولىأنصمملى

!
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وسكودالأبلالتقإقليم

غاباتمنرئيسىبمتمكل

وغابات.رراعيةوأراص

منخليطالإقليمهدا

الخضرةدائمةعابات

أوراقهاتسقطوأشحار

حريف.كل

النفضيةأمخاباتامرمزيجالأقاليممعظمتغطي

وجودهافيقتصرالزراعيهالأراضيأما.الخضرةودائمة

واديوفيإدواردبرنسجزيرةفيالموجودةالسهولعلى

فيأنابولسوواديبرونسوكنيونهرفيجونثحمانت

نوفاسكوتيا.

كندافيتكثر.والبحيراتوالشلالاتالأنهار

المظهرعلىتضحفيالتيوالبحيراتالمائيةوالمساقطالأنهار

الأنهاروتشكلرائعا.جماليابعداالكنديللريف!العام

الطاقةلتوليدتستحدمأنهاكما.مهمةمائيةنقلوسائل

.للريأخربيةاالمناطقفيمياههاوتستخدم.الكهرومائية

حوضأ-:هيمائيةأحواضأربعةإلىكنداتقسم

الحوض3-هدسونومضيهتخليجحوض2-الأطلسي

أ!ادئ.االمحيطحوض4-القطبي

وتبلمساحتهكنداشرقيفيويقع.الأطلسيحوض

هوفيهالمائيةالمجاريوأهم2،كمأ،000/008حوالي

تبلغ.لورنسسانتونهرالخمسللبحيراتالمائيالنظام

2.كم078244نحومجتمعةالخمسالبحيراتمساحة

وعلى.العالمفيالعذبةللمياهتجمعأكبرتشكلبهذاوهي

الولاياتفىتعثلهاميتشيجانبحيرةأنمنالرغم

المتحدةالولاياتبينالسياسيةالحدودأنإلا،المتحدة

.الأخرىالبحيراتبقيةعبرتمروكندا

وهو.أكمو015نحوأ!رنسسانتنهرطوليبلغ

المحيطعلىلورلمسوخلئسانتأونتاريوبحيرةس!تيجري

بنفسالمعروفالمائىالممرمنجزءاويش!سل،الأطلسي

يأمنخلالهتمرالتيالبضاعةمقداريزيدوالذي،الاسم

المحيطيةالسفنيمكنلورنسسانتأنإذآخر.كندينهر

المتحدةالولاياتفيشيكاغوميناءإلىالوصولمن

كندا.فيوتورونتو

كبيراجزءالورنسسانتنصعلىالمقامةالسدودوتوفر

المقامةالمحطةوتعد.كويبكلمقاطعةالكهرومائيةالقدرةمن

أكبرلبرادورفيتشرتشلنهرعلىتشرتشلضملالاتعند

العالم.منالغربيالنصففيالكصومائيةللقدرةمحطة

مساحةثلثيغطي.هدسونومضلقخليجحوض

ونيبجبحيرةمنينبعالذينلسوننهرأنهارهوأهمكندا،

خلاليشكلالنهرهذاوكان.هدسونخليجفيويصب

خليجلشركةالنقلطرقأهمالميلاديعشرالثامنالقرن

لتوليداستخدامهفيت!صمنأهميتهفإن،اليومأما.هدسون

ساسكاتشوانلنهرالعلياالمجاريوتزود.الكهربائيةالطاقة

للزراعة.اللازمةالريبمياهألبرتامنالجنوبيالجزء

البريطانيةكولومبيامنأجزاءيضم.القطبيالحوض

الشمالتمإلىالتيوالأراضيالإداريةالبراريومناطق

بتصريفماكينزينهرويقوم.الكنديةالبراريمناطقفى
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دحيرةمنالنهرذلكوينبع.الحوضهذانصفنحو

أصشمالاباتجاهكماأ،472مسافةويجري،سليفحريت

السفنوتتمكن.الشمالىالمتجمدالمحيطفيليصبالغربي

النهرذلكفيالسيرمنالكنديةالحكومةتسيرهاالتى

الشمالي.المتجمدالمحيطإلىكم074.2لمسافة

معظمالحوضهذاويشمل.الهادئالمحيطحوض

يوكوننهريصرف.يوكونوإقليماالبريطانيةكولومبيا

منالنهرذلكوينبع،الحوضهذامنالشماليالثلث

كوأ!مبياغربىأ!شمافىالواقعةالبحيراتمنمجموعة

أجصبوألأسكايوكورإقليمعبرغرباويجريالبريطانية

.الهادئالمحيطفي

دريزرنثرهوص!الحوهذأصتالجنوبىالجزءأنهاروأطول

فىويصباشوحيجبالفيضيقوادخلاليجريالذي

فينئمنكولومبيا،نهرأمافانكوفر.مدينةعندالهادئالمحيط

ويجري،البريطانيةكولومبياشرقىجنوبفيالواقعةالجبال

.المتحدةالولاياتفيليصببخوبا

المناخ

ولكنالشماليلموقعهانظراالبارد،بمناخهاكنداتمتاز

الرياحتحلب.لأخرىمنطقةمنتختلفالمناخيةظروفها

شديدةقطبيةرياحاالشتاءفص!خلالكنداإلىالغربية

عنتقا!ينايرشهرحرارةدرحةمتوسصأفإنولهذا.البرودة

عنتزيدولاأجلاد.امساحةتلثىمنأكثرصىم-18

البريطانية.كولومبياساحلطولعلىإلاالتجمددرجة

معطاةالإقليمأرا!يمعظميجعلكنداش!اليفىالقطبىالمناخ

أقلإلىينايرلتحهرفيالحرارةدرجةوتصل.السنةأيامأعل!شلالحليد

كدا.معظمفىم518من

لرياحلتعرضهانظرامعتدلبمناخالمنطقةتلكتتمتعحيث

.الهادئالمحيطمنلطيفة

فمتوسط،للبرودةمائلصيفكنداشمالفيالصيف

القطبيةالجزرفيم54عنيق!!يوأيوشهرحرارةدرجة

منسواءفيكفيكنداجنوبفيالصيفأما.الشمالية

ألمحاصيل.لنموحرارتهدرجةارتفاعأوطولهحيث

خلالالمكسيكخليجمنتهبانتيالرياحتؤدي

فىخاصةالحرارةدرجةفىكبيرارتفاعإلىأصشتاءافصا

متوسطيزيدإذ.لورنسسانتنهروواديأونتاريوحنوب

.م02علىأونتاريوجنوبفييوأجوشهرحرارةدرجة

الساحليةالمناطقبعضفيأ!لأمطارأ!سنويةاالمعدلاتتزيد

فيمعظمهايسقط،سم052علىالبريطهانية!صأصمبيام!

فيللأمطارالسنويةالمعدلاتوتتراوح.والخريفالربيعفصلى

فيمعظمهايسقطسم05إلى25بينال!صديةالبراري

.الحبوبلزراعةمتاليةمنطقةالبراريمنيجعلمما.الصيف

بينأمطارهتتراوحرطبمناخكنداشرقيجنوبمناخ

نوفاسواحلفيسمأءو.أونتاريوجنوبفىسم75

ند.لاندوفانيووتياس!ص

لاقدصادا

يعتمدونالبريطانىالاستعمارفترةأثناءال!صديون!صان

والفراءالسمكوصيداشراعةعلىاقتصاده!فى

النشاطاتتلكأنمنالرغمفعلىاليومأما.أخاباتوا

الكندية،الصادراتمنكبيربنصيبوتسهمقائمةأستمازا

الصناعةهيالكنديالاقتصادمجالاتأهمأنإلا

أعلىمنلكنداالإجماليالوطنيالنابخويعد.والخدمات

الوطنىالنابخبأنعلما،العالمفيوطنيةنوابخعشرة

فيالمنتجةوالسلعالخدماتكلقيمةيعادلالإجمالى

المعطاةالنابخنسبكلفإنولهذا.العاممدارعلىالدولة

يأ،المحليالنابخلمجملبالنسبةمقيسةالجزءهذافي

الكندية.الحدودضمنالمنتجةوالسلعالخدماتمجموع

لكنالحر.الاقتصادمبدأعلىالكنديالاقتصاديعتمد

مهمادوراتؤديالمقاطعاتوحكوماتالكنديةالحكومة

التأمينمثلأتوفر،فهي.الاقتصاديةالنشاطاتمنكثيرفي

نأكماالموأطنين.لكلالطبيةالمعالجةيضمنالذيالصحى

شركاتتمتلكالمقاطعاتوح!صماتالوطنيةالحكومة

أسستوقد.العامةوالمرافقالنقلوشعركاتالإذاعة

علىتسيطرللنفطحكوميةشركةالكنديةالح!صمة

كندا.فيوتسويقهالنفطإنتاجعمليات

،الكنديالاقتصمادفيكبيرتأثيرأسهالأجنبىالاستثمار

الكنديالاقتصادفيتؤثرالأمريكيةالشركاتمنفكتير

بعضتمويلأوالشركاتبعضامتلاكطريقعنسواء
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يعتمدكندا.فيالاهـ!ماد

تروةعلىكداديالاتنححاد

هدهوتطص.الطيعيةاردالممس

الممتجاتلعضالحريطة

كندا.!يممطقةلكلالرورجمة

تتيرفإنهادلكإلىوباللإء!الة

الأرص،استحدامجمية5إلى

الصناعةمراكرصينكورا

اسلاد.افييةالرف

ل!؟+ثبع

جحسيؤل!

!ارممزكابز!،

ر

لأ

!دلحوربرحص!بر9ه!كم

؟؟ل!ر!ىك!

أو\!ححص1يمح!عص!+ك!سحمح!حمه!!1

ثمعمرارع+---لمما

باقرإ%بحتلطةهـحا

ألقالحعو!رمرا!ضئأ

أ!ارعيمرا

لاتجكا

ئكم!اصبىعبرصنحه+-لح

صبدسمكآذ

عيةصلاكرمرا

س-.لأح!--.اتقار!ء-،لم

،-قي!،لئهم!ور!ئيخل!صىس.روأ،حما

لر.6ح!ا3لز!شتطصصصبر

ل!وبرلرطهه!اىح!ح!لمحو!احئيل!،تغ،

وألمانياواليابانبريطانيامنلكلأنكما.الكنديةالشركات

كندا.فيكبيرةاتمارات

ا!أتجمن96%بالصناعةهذهتسهم.الخدماتقطاع

ولقطاع.العاملةالأيديمن7%4وتوظف،الإجماليالوطني

.ال!صيرةالحضريةالتجمعاتفيخاصةأهميةالخدمات

الصحية،والعناية،التعليم:هيكندافيالخدماتوأهم

وتوظف.الترويحومناطقالفنادقوإدارة،البياناتوم!الجة

العاملة.الأيديثلثوحدهاأصناعاتاهذه

إسهامهاحيثمنالثانيةالمرتبةفىالماليةالخدماتشأقي

كندافيماليينمركزينوأهم.الوطنيالناتجإجماليفي

المصرفىالنظاميتكون.ومونتريالتورونتومدينتاه!ا

مصرفا06ونحوكنديةمصارفثمانيةمنالكتدي

فرع.0007المصارفلهذهيوجد.أجنبيةجهاتتمتدصها

البلاد.أنحاءمختلففيموز.عة

فيالعمل،للخدماتالأخرىالجوانبتشمل

العامة.والمرافقوالاتصالاتوالنقلوالتجارةالح!صومة

الخدماتوأهمها-الحكوميةالوظائفمعظمتتركز

أوتاوأ.مدينةوهيللدولةالسياسيةالعاصمةفي-الع!ممرية

الدخلمجملمن%أ8بالصناعةتسهم.الصناعة

رئيسيين،فرعينبينبالتساويموزعةتكونوتكاد.تيالمحل

أجلمنالطبيعيةوالمصادرالمعادنتصنيعأولهمايث!ل

بقصدالختلفةالسلعصناعةالثانىويشملقصثمديرها.

محليا.ا،ستهلاكها

منأكأوكويبكأونتار!فىالموجودةالمصانعوتنتج

وسائلصناعةوتعد.المصنعةالكنديةالسلعأرباعقلاثة

الثانيةالمرتبةفىوتأتيكندا.فىالمصنعةالسلعأهمأخقلا

الكيميائية.والموادالغذائيةأسلعا

لهافروعاالأمريكيةالسياراتإنتاجشركاتوتمتلك

اليالواحدةالسنة.حيثكويمكنتارأ!،
حو!ينحتج.يووو،ب

كبيرةشحنسياراتالمصانعتلكتنتجكما.سيارةهـلميون

.ئرات،-طا

تصنيعمجالىفىالغذائيةالصناعاتمعظموتتركز

لتعليبالرئيسيالمركزتورونتوتعدحيث،والألباناعلحوم

الخبزالصناعاتلهذهالأخرىالمنتجاتوتشمل.اطحوم

ومنتجاتوالفواكهالخضراواتوتعليبالألبان!منتجات

وغيرها.الأسماك

الكيميائيةالصناعاتمختلفأيضاكندافيوتزدهر

وغيرها.والأسمدةوالدهاناتالأدوية،

الورقصناعةهىالأخرىالكنديةالصناعاتأهم

الاتصالاتوأجهزةالحاسوبكأجهزةالكهربائيةالالات،

فيالعالميةالمراكزأهممنتورونتووتعدوغيرها،اللاسلكية

الطباعة.ورق،محشاعة
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الأسماكصيدصناعة

61.حوالىتنتج

!ممتريطنمليون

منوغيرهالسحك

سنويا.البحريةالأطعمة

الصورةفيالعمالويرى

سمكيعدونوهم

لتعليبه.السالمود

صومياطسفيبأثتحميلعمليةالصورةوتطهركمدا.ماطقمنكتير!يالصساعاتأهمم!الأخشابصناعة

أطغابات.إلتاحاكدامقاطعات

أهممنوهيالبريطهمانية،
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منظر،الصورةفيالتيهدهتشبهالتيالزيتمنصات

منالمائةفي08حوالطويستخرخأدبرتا.فيعادي

المقاطعة.هذهمنكمدانفط

الإنتاجمجملمن%4بنحوالتعدينيسهم.التعدين

والمصدرةالمنتجةالدولأهممنواحدةكنداتعدإذ،.المحلي

والنيكلالخاموالحديدوالذهبالنحاسخاصةللص!ادن

الطيعيوالغازالنفطويعد،والزنكواليورانيوموالبوتاسيوم

بنحووحدهالنفطيسهمإذكندا،فيالمعدنيةالمنتجاتأهم

الغازأماكلها.المعادنمنكنداتنتجهماقيمةمن/03

أكثرويتركز.القيمةتلكمن%02بنحوفيسهمالطبهبعي

فيالكنديالطبيعيوالغازالبترولإنتاجمن8%0من

المعدنيةللخاماتالرئيسيالمركزأونتاريوتعدكماألبرقا.

وتقع.والنحاسوالذهبواليورأنيومالنيكلخاصةالأخصرى

البريطانية.كولومبيافىالحجريالفحممنابرخم

الإنتاجمجملمنفقط%2بالزرأعةتسهم.الزراعة

يبلغ،مزرعة000.028نحوكندافييوجدإذ،المحلإتي

ويسهمهكتارا،422منهاالواحدةالمزرعةحجممتوء!ط

قيمةنصفمنبأكثروالحليبوالأبقارالقمحمنكل

الأخرىالزرأعيةالمنتجاتأهموتشمل،الزراعىالد:خ!!

وغيرها.الشاميةوالذرةوالبيضوالدواجنالشعيرمنكلا

مقاطعاتفيالزراعيةالأراضيأرباعثلاثةمنأكثريقع

كنداإنتاجنصفمنأكثرساسكاتشوانتنتجإذ.ا!يالبرا

يزرعومانيتوبا.ألبرتافيالباقيإنتاجشمبينما.القمحمن

منالشماليمإلىالاراضيمننطاقفيوالشيلمفانالش!

والشيلموالشوفانالشعيرئستخدم.القمحزراعة)شأما

الماثمية.تربيةمرأكزأهمألبرتاوتعد.للماشيةعلط

سانتسهولهيالزراعيالإنتاجفيالثانيةوالمنطقة

لحوم؟هيالمنطقةلتلكالزراعيةالمنتجاتوأهم.لورزس

جنوبويمتاز.والخضراواتوالحليبوالحبوبأ؟بقارا

زراعةمنيمكنكاطويلنمووفصلدافئبصيفنتاريوأ،

والخضراواتوالفواكهالذرةمثلالخاصةالمحاصيلبكض

إنتاجفيالمقاطعاتبينالأولالمركزكويبكوتحتلوالتئ.

الثاني.المركزفيأونتاريوتأتيبينما،أ.لمليب

هي:الأطلسيمقاطعاتفيالزراعيةالمحاصيلأهم

الزراعيةالمنتجاتوأهم.الألبانومنتجاتأبطاطسا

والماشيةالبيض:هىفانكوفروجزيرةالبريطانيةلكولومبيا

.التفاحلإنتاخمنطقةأهمأوكانجانواديويعد.والحليب

إنتاجفيالأولالعالمىالمركزكنداتحتل.الغابات

وحكوماتالاتحاديةالحكومةوتمتلك.ا؟خشابأ1

تؤجرهالكنها،الغاباتأراضيمن%09المقاطعات

إنتاجفىالكنديةالمقاطعاتوأهم.خاصةلضسركات

وكويبك.وأونتاريوالبريطانيةكولومبياهيا"لأخشاب

وتعد.الكنديةالصناعاتأقدم.وهوالاسماكصيد

نيوفاوندلاندسواحلمقابلتقعالتيبانكسالجراندءنطقة

التىالأسماكأنواعوأهم.العالمفيالصيدمناطقأهمءن

وأهموالكركند.القدهيالمنطقةهذهفيصيدهارتم

فىالكنديةالإقليميةالمياهفيصيدهايتمالتىالأسماك

فريزرنهريمصبيعندخاصة-السالمونهوالهادئالمحيط

البريطانية.كولومبيافيسكينا،

أجلمنتصطادالتىالحيواناتأهمالفراء.صناعة

وسمور،والوشق،والثعلب،والقيوط،القندس:هيارائها

بنصفالبريةالحيواناتوتسهم.المسكوفأر،والمنكالخز

الفراء.منكنداإنتا!
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الرراعيا!تاطايوحدحيتألرتاحوليمراعشيترعىاللحومماشيةقطعان

مرتفع.!صداصىأططاقةأغردااستهلاكمعدل.الطاقة

كمياتاستحدامهوذأ!كعلىتساعدالتيأمحواملاوأهم

البرشدة،شديدأ!شتاءافمماأثناءللتدفئةالطاقةمنكبيرة

اشغموعلىأضباعد.اشديدةأصكنديةاالمناطقب!توالانتقال

المحافظةأنإلا،أطاقةامنهائلةمواردكنداامتلاكمن

لاالتيالموادم!وأنهاخاصةمنها،بدلاضرورةتعدعليها

،أخرىجهةمنالميئةتلوثمنوللتقليلجهة،منتتجدد

بينماكندا.فيالطاقةإنتاجمن03%بالنفطويسهم

التدفئةمجالفيخاصة25%بالطبيعيالغازيسهم

أطاقةاهيالطاقةلإنتاجالأخرىالمصادروأهم.المنزلية

.الحجريوالفحمالذريةوالطاقةالكهرومائية

المنتجةاشئيسيةالدوللينمرموقةمكانةكنداوتحتل

مائيةبأح!رواأغدرةاوتسهمأء.العافيالكهربائيةللقدرة

فيكويبكتأتيوكندا.فيالمنتجةالكهرباءمن06%

القدرةإنتاجفيالكنديةالمقاطعاتبينالأولىالمرتبة

النوويةالكهرباءمحطاتمنكلوتسهم.الكهرومائية

من%أ5بالحجريالفحمعلىتعتمدالتيوالمحطات

بينالأولىالمرتبةفيأونتاريووتأتيكندا.فيالمنتجةالطاقة

هذينعلىاعتمادهاحيثمنالكنديةالمقاطعات

الطاقة.لإنتاجالمصدرين

حواجزعدةكندافيتوجد.والمواصلاتالنقل

الجبالسعلاسلمثل،المواصلاتسهولةتعودتىطبيعية

.والبحيراتوالغابات

.اللحوملماشيةالمشجةالأماكنمقدمةفيوساسكاتمتحوادلتاريوأو.اشئيسي

وسائلمنمتميزنظامبناءمنأممنديوناتم!شوأغد

البريةوالوقالحديديةحصالسككالمتنوعةاصلاتامو

والجوية.البحريةالمواصلاتروسائ!!

الحديديةالس!صكشب!صةطوليبلغ.الحديديةالسكك

البضائع.من3%0بنقلوتسهم،كم.0039،نحو

تمتلكهاالتيالحديديةللسككالوطنيةالشبكةوتمتد

هذهتنافسكندا.أنحاءمختلف!إلىالكحديةالحكومة

كلفيقطاراتهاتسيرخاصةأخرىشركةالوطنيةالشركة

إدوارد.برنسوجزيرةنيوفاوندلاندباستثناءالمقاطعات

.ممتازةبريةطرقشبكةكنداجنوبيفي.البريةالطرق

فكتوريامدينتيلينترلطالتيالرئيسيةالطرقطولويبلغ

حوالينيوفاوندلاندفيحونزوسانت(البريطانية)حصلولمبيا

منهاأقلبهالبريةفالطرقكندا،شماليأما!.0008

.معبدةغيرطرقمنهاجزءاأنكماالجنو!،في

الكبرىالبحيراتتشكل.والموانئالملاحيةالطرق

فيالملاحيةالودتىأكبرمنواحدالورنسسانتونهر

الوصولمنالعملاقةالمحيطيةالسفنيمكنإنهإذ.العالم

التيالسلعوأهم.العظمىللبحيراتالرئيسيةالموانئإلى

وتنقلالحديد.وخاماتالقمحهيالسفنتلكتنقلها

علىالواقعةالموانئالبضابلينحجماأصغرأخرىسفن

نفسها.البحيراتشواطئ

وتضمفانحوفر.ميناءهوازدحاماالكنديةالموانئأكثر

روبرتبرن!رميناءيالهادئالمحيطعلىالكنديةالموانئ
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التيالموانئوأهم.البريطانيةكولومبيافىويستمنسترونيو

،مونتريالفيإيليسسبتهيلورنسسانتنهر.محلىتقع

الإدارية.كويبكمقاطعةفيكوسكومدينةكارتيروبورت

هاملتونفيبيثندرميناءالعظمىالبحيراتموأنئوأه!

علىالواقعةالكنديةالموأنئوأكثرأونتاريو.فيونانتيكوك

نوفاسكوتيافيهاليفاكسهوازدحاماالأطلسيالمح!ط

نيوبرونسوك.فيجونوساؤت

رئيسيتانشركتانكندافيتوجد.الجويةالخطوط

ملكيةوتعود.ودوليةمحليةجويةرحلاتتسيرانانللل!

فيبيرسونليعسترمطارويعد.الخاصللقطاعالشركتين

الأهميةفييليهازدحاما.الكنديةالمطاراتأكثرتورونتو

.مونتريالمطارثم،الدوليفانكوفرمطا!

تقدماالاتصالاتنظمأكثرمن.يعدالاتصالاتنظام

،والبرقالهاتفنظممنالنظامذلكيتكون.العالمفي

أضشر.اووسائلالبريد،ونظاموالتلفاز،الراديوومن

فيالهاتفأجهزةعدديزيد.والبرقالهاتفخدمات

نظاممائةبينموزعةجهاز.مليونعشرستةعلىكندا

وحدهاتحتكررئيسيةهاتفشركاتعشرتوجد.هاتةى

الهاتفية.المكالماتمن9./0

فيمايكروويفنظامأضخمكندافييوجدكما

المكالماتإجراءإلىبالإضافةالنظامذلكويستخدم.العا!م

فيالحاسوبوبياناتوالراديوالتلفازبرامجبثفىالهازفية

كندا.أنحاءكل

شبكتينالكنديةالإذاعةشركةتديروالتلفاز.الراديو

والأخرى،بالإنجليزيةإحداهماتبثوالتلفازللإذاعة

رأسمالفيالحكومةمساهمةأنمنوبالرغم.نسيةبالفم

كأنهابرامجهاتعدأنهاإلا،كبيرةمساهمةالشركةهذه

عبرالكنديةالاتصالاتشبكةتساعدتماما.مستقلة؟!ةشر

%99لنحوالتلفازيالبثإيصالعلىالصناعيةالأقمار

.السكانمن

أخرىشبكةالسابقةالشبكةإلىبالإضافةتوجد

الرئيسية.المدنكلفىمحليةشبكاتتوجدكما،صة2خا

مؤ!سسةكندأفيالبريديةالخدمات.البريديةالخدمات

فىموزعةبريدمركز8و002منأكثرويوجد.ح!ومية

المناطق.مصتلف

ناطقةيوميةصحيفة001نحوكندافيتوجدالنشر.

صحفأهم.بالفرنسيةناطقةصحفوعشر،بالإنجليزية

وتصدر.صنتورونتوستار،تورونتوهيالأولىالمج!!عة

مجلة.351.و.أسبوعيةصحيفة0031نحم

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التاليةالمقالاتأيضا:انظر.حكومةكندا،،تاريخكندا،الظر:

طبيعيةمعالم

أيضا:انظر.بهاالصلةذاتوالمقالاتالنهر،الجبلبمالبحيرةافش!ر:

رولرادالألصلجزراونستونلورتإلمممير

جزيرةملعيل،الكنديالدرعأوتاوا

مونتريالحزيرةلكوفر،فاجزيرة،شينبا

لاتلتسلا،راجانياخليج،يفندرونتوتو

حزيرة،بريتونكي!نكسلاند-لراا

صلةذاتأخرىمقالات

الملاحيةويلاندقناةالحديديةالسككطريقأ!!سكا،

لمكتبةاقنواتسو،ا!*سكيمو

النفطالطيعيةالمواردصيانةالهدنةذكرى

الحليدهوكىكنداعبرالسفرطريقا!هـينحيت

العلمطريق،البحريور!سس،نت

الموضوععناصر

والأقاليمالمقاطعات-ا

البراريمقاطعات-دالأطلسيمقاطعات

نيةلبريطااكولومبياهـكويبك-ب

ليملأقاا-وريوونتاأ-خ

لسكانا-؟

السكانأصلب-السكانعددأ

المعيشةأنماط-،1

التعليم-دالمدنحياة-أ

الدينهـ-الري!حياة-ب

الطعام-والقطيةالمناطقفىالحياةح

الفنون-ك

اهسرح-خالأدب-أ

والنحتالتشكيلىالتصويردن-ب

السطح-الم

والمحيراتوالشلالاتالأنهار-بالطيعيةالأقاليمأ-

المناخ-إ+

الاقتصاد-7

الأسماكصيد-والخدماتقطع-أ

الفراءصناعة-زالص!اعة-ب

الطاقة-حالتعدين-ج

صلاتوالموالنقلا-طكراعةا-!

الاتصالاتنظام-يالعالاتهـ-

أسئلة

بالنسبةالفرنسيةيتكلمونالذي!ال!ضدييننسبةتبلغكم-1

؟كنداسكانلإجمالي

كسدا؟سكادمعظميعيشالمقاطعاتأيفي-؟

الرسم؟فيالمتميزالكنديالممططورالديمن-2

القطهبيةالمنطقةفيتعيشالتيوالحيواناتالمباتاتأشهرما-4

كدا؟من

النفط؟منكنداإنتاجمعظمتنتجالتىالمقاطعةاسمما

كندا؟فيشيوعاالرياضةنواعأأكثرما-6

تجارية؟علاقاتكنداوبينبينهاتوجدالتيالأقطهارأكثرما-الأ



يخرتا،اكند29

المستقلة!ادولةتيمإلىحطتهم:قادت،سةاكمريصااا*صديةااطستعص!اتلم،تحادااحصصوااسدبااح!صديوداأغادةاالكونفدراليالاتحادمؤسسو

ا!سمقلة.الد:أ!هاعدهزرراء!ض!!أ.أصسر،اسسصااكىماح!د:،أحدأ..رحرء،8671عامالريطايالتاحتحت

كنداتاريخ

آسيا،منقدمواقومكنداس!شمنأول.تاريحكأا،

يربطكانأرضيممرطرية!عنعام02؟...قبلإليهاعبروا

الامميويونهؤلاءألاس!!ا.جهاتفيالشماليةبأمريكاآسيا

الإس!جمو.أواسكتبعوقدحضدا،س!صانالهنودأسلافهم

كانأسدي:اأ!ضدا،بىالأ:رواالاكتشافذلكتلاثم

فىمستعمرةأ!اأقامتحيثفيه،اسمبققصبلفرنسا

امشطاعومنها،الميلاديعشرالسابعالقرنفيكنداشرقي

طلباالكنديةالأراضيداخلالتوغلالفرنسيونالفراءتجار

منبريطانياتمكنت،أم763عامفيأنهإلا،التجارةلهذه

أظروفاوتهيأت،الكنديةالاراضعيمعظمعلىالسيطرة

حيث،الأراضيأضلكالإنجليزمنكبيرةأعدادلهجرة

عاموفيسبقوه!.الذينالفرنسيينللمهاجرينانضموا

والاخرون،أغرنسيةباالناطقونالكنديونتعاونأم867

عرفتموحدةمستعمرةإنشاءفيبالإنجليزيةالناطقون

.أم319عاما!شقلتكندابحكومة

بمللوحدةأهلهابافتقارمداهعلىكنداتاريخاتسم

فيكانوا،كويبكمقاطعةفيالفرنسيونفالكنديون

ومعارضة،الفرنسيةثقافتهماعلىللحفاظدائمةمحاولة

بل،البريطانيةوالتقاليدالأسسعلىالقائمةكندالسياسات

أهلانفصالإلىفتراتوفييدعوكانبعضهمإن

بذاته.قائماشعباوجعلهم،حصيبك

التاريحيةالآثارتوضحالمبكر.الأوروبيالاستكشاف

الأمري!صة،الشواطئإلىوصلمنأول!مالفايكئأن

دورجاء،أم794عاموفي.كولمبوسيصلهاأنوقبل

السابعهنريإنجلتراملكأرسلهإيطاليوهو،كابوتجون

،كولمبوسطريهتمنأقصرآلممياإلىطريقلاكتشاف

،بالأسماكغنيةأعنديةاالسواحلعلىأماكنممتشف"شا

الشوأطىءتلكيقصدونوروبيينالأبعضجع!أسذيامرالأ

الذي،كارتييهالفرنسيجاءدورث!،أ!هسيدالأسماكطلبا

حيثكندا،أراضيداخلإلىوصلواالذينأوائلمنكان

ذلكبعدوسكن،الحاليةمونتريالمدينةموقعإلىوصل

الشرقية،الكنديةالسواحلأغرنسيوناالأسماكصائدو

إلىوأدتكثيرا،كندأأفادتالتىالفراءتجارةوأنشأوا

الجديدةفرنساسموهافرنسيةمستعمرةإقامة

المكتشفونكانالأثناءهذهوفيأم(.أم-06688)4

لآسيامائىطريقلاكتشافجهودهميواصلونالإنجليز

البريطانيالنفوذموقفمنوليعززواكندا،شماليعبر

المستعمرينبينصراعقيامإلىأدىالذيالأمر،هناك

بينهمااندلعتحينمامداهوصلوالإنجليز،أغرنسيينا

انتهتأم،763وأم968عامىبينماأربعحروب

بموجب،الجديدةفرنسامستعمرةعلىالبريطاني!تبسيطرة

باريس.اتفاقية

أطلقتأم(81-ءأ)968والحكمالبريطانيالفتح

اسمكندافيعليها!ميطرتالتيأراضيهاعلىبريطانيا

منالكاثوليكصالحلغيركانحكماوحكمتها،كويبك

شغلفىوالحة!،الانتخابحقمنمنعتهمإنهاإذبمالسكان

ئن
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بيه!

الاطلسيالم!ط

الأطلسي

ندلاندواةنيو

أ!يمش!!بر

تخ!ش!!تر

ثملابر3ل

علىوبريطانيا!رسحاسيطرتا!ليلاديعشرالثامنالقرنأوائلفي

فرنساإمبراطوريةعرفتوقد.المنمماليةأمريكامنالمتمرقيالجزء

المساطقبمعظمفرنساطالبتكما.الجديدةبفرنساالقارةفيالاصت!حارية

ونيوفاوندلاند.روبرتأراضيباسموالمعروفةبريطانياا-حنلتهاالتي

ولكن،المدنيةالحقوقمنذلكغيروإلىالعامةالوظائف

الحكامبعضجهودبفضلعدلتماسرعانالقوانينهذه

السكانولاءضمانبغرض،كارلتونأمثالمنالبربيانيين

الكاثوليك.منالأعظمسوادهمكانالذين،محيينالفرق

كويبكإقليمإلىوبالذأتكندا،إلىأخرىهجرة!حة

عامالأمريكيةالمستعمراتحربانتهاءأ-محقابفي

الموالينالأمريكيينمنالمهاجرونأولئكوكان،أم1لم75

بينهم.مشكلاتتلكهجرتهموأحدثتلبربطانيا،

الكاثوليك.المنطقةسكانوبين-البروتستانتمنو%لمهم-

أصدرتالمشكلاتلهذهوحلا،أم197عاموفي

إلىكولمجكمنطقةقصمالذيالدمشوريالقانونالح!ومة

التقاليدفرنسيةوهيالسفلىكويبكهما:ق!صين

والقوانين.التقاليدإنجليزيةوهيالعليا،وكويبكانين،والقم

ثممنوأتسعتكندا،فيالبريطانيالنفوذتعززوه!ذا

الفراء.تجارذ

م(.7681-181)6مسؤولةحكومةأجلمنالسعي

عشرالتاسعالقرنفىكنداإلىالمهاجرينأعدادتزايد(ت

أوساطفىالذاتيبالحكممطالبةحركةوبدأت،الميلادي

عشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفيخاصةال!-لمجين

الحكممننوعامنحهمإلابريطانيااماميكنولم،الميلادي

فيالكنديةالمستعمراتاتحدتام،867عاموفي.الذادئي

في،المستقلةكندادولةللوجودفظهرت،كونفدرالياتحاد

البريطانى.أعومنولثاإطار

جراءمنيتزايدالفرنسيينالكنديينرضاءعدمكان

نأظنهموكانالأثناء.تلكفيبريطانيامنالمهاجرينتزايد.

39يخرتا،اكند

نسوكبرونيو

المتحمدكأألولاياث

الشماليةبأمريكاالبريطانيةالمستعمراتاتحادأدىام867عامفم،

أقاليم:أربعةمنالدولةتكونتوقد.المستقلةكدادولةتشكيلإلر،

بريطانياحكمتوقلى.وكويبكأونتاريو،،نوفاسكوتيا،برونسوكنيم

منعصل.لشكلالأخرىالكنديةمةاطعاتها

كندا،فيالفرنسيةوالثقافةالتراثمحوتريدبريطانيا

كندافىالثورةحدووصلت،الاضطرأباتفجدأت

عامأخمدتولكنها(،السفلى)كويبكالنرنسية

أخمدتأخرىثورةالعلياكويبكشهدتكما.أم837

البريطانيةالحكومةأرسلتالمتوترالموقفولمعالجةأيضا،!شط

أم983وفي،الاضطراباتأسبابلاستقصاءدرم؟ننة

كنداجزءيمنكلإعطاءبضرورةاللجنةأ،صت

كما،المحليةأمورهمعالجةفيالحقوالإنجليزيالممرنسي

علىالبريطانىالبرلمانصادقحيثباتحادهما،أوصت

المطالبةحركةليوقفيكنلمذلكولكن.الوحدةتالمث

بعضقادهاالتي،الكنديينأوساطفيالذاتيبالحكم

روبرتأمثالمن،والفرنسيالإنجليزيالجانبينمنالساسة

لافونتين.ولويب!-لدوين،

هذهجهوفييطالبونالكنديينالساسةبعضبدأ

وفي.الفيدراليالحكمإلىبالرجوع-السياسيةاإصاعب

قانو!المعروفقانونهالبريطانيالبرلمانأصدرأم867ء،م

مننوعذاتدولةأنشأالذي،البريطانيأمريكافىصالي

حيث،البريطانيالبرلمانىالنظاميحكمهاكندا،فيأسيادةا

ويكونفيها،الخارجيةالسياسةعنمسؤولةبريطانياقكون

الدولة.لتلكرأساعلك11

هذهتطورتأم(.139-أ)868كنداحكومةنمو

لتشملواتسعتوزراعيا،وصناعيااقتصادياالكنديةأدولةا

وتوسعت،فقطبأربعةبدأتقدكانتأنبعدأقاليمقسعة

القرنأوائلفياقتصادهاوازدهرأراضيها،زادتحيثكرئا

حزبالرئيسيانالحزبانحكمهاعلىوتعاقبأسشرين،ا



حكومة،كندا49

أ*صد!ة.اأصعاتامقاعاشرهنيوشاوسدلالدأصسحتأم949عامفي

حصيسلثمعالحدودحلا!اتتسويةأتماءرلبرادرليو!اوسدلاسدكسبص

ءاصمنأحرليةاأجةالشماالأقايىاامساحاتتقلصت.أم279عام

.المقاطعاتتولميع

الفترةتلكفيوتمالأحرار،وحزب،التقدميينالمحافظ!ن

كما،الغربيللساحليتحهكنداعبرحديديخطإنشاء

أحملاهضة.اال!ربائيةالطاقةاسعتخراخمشروعاتقامت

كندانالتام(.1579)329الفتيةالأمة

واستمر.أم1319عابريطانياعنأ!ام!!ااستقلالها

بلذاهشأصبحتوبعدها،الثانيةالعاليةالحربأثناءازدهارها

أراضيهالاطنمنواستخرحت،صناعيةقوةذاصناعيا

وفي.واليورانيومالحديد،وخام،الإممبستوسمثل،المعادن

زراعىبلدمنكنداتحولتالعشرينالقرنمنالخمسيخيات

متزايدةهجرةشهدتأنهاكما،لشأنذيصناعيبلدإلى

وإيطالياألمانيامنأمأ-459569عاميدينالفترةفي

.الحربمزقتهاالتيأوروبابلدانومن

بمرحلةالعشرينالقرنمنالستينياتفيكندامرت

وتزايدت،الحارجيةتحارتهافتدهورت،حرجةاقتصادية

فيتذمرحركةذلككلحانبإلىوظهرتفيها،البطالة

لحفظتمسعىكانت،الصامتةبالثورةعرفتكويبكإقليم

إلىودعوة،قوميةنعراتفأثارت،الفرنسيينالكنديينحقوق

تتبعالحركةهذهوبدأتكندا،باقيعنكويبكانفصال

أعناب!!لاالفيدراليةالحكومةمبنىمهاجمةمث!!،عنيفةأساليب

السبعينياتفيقويةالحركةهذهواستمرت.ذلكشعابهوما

والأزمةالاسعارارتفاعمعهاواستمر،العشرينالقرنمن

علاقاتأنكماالختلفة،كنداحكوماتأقلقمماالاقتصادية

والاتحادالصينمعانفراجاشعهدتأضياالخارجيةكندا

منالسبعينياتمنتصففيتتأزمبدأت)السابق(،السوفييتي

مهمينأمرينلسببالمتحدةالولاياتمعالعشرينالقرن

البيئةوتلوثحضدا،إلىفيتنامحربمنالهاربينلجوءهما:

إلىأدتوالتي،الأمريكيةالصناعاتجراءمنال!صدية

فوقعت،ذلكبعدالعلاقاتتحسنتوالهواء.الأنهارتلوث

كلإزالةعلىنصت،أم889ينايرفياتفاقيةالدولتان

علىوالقيودالجمركيةوالتعريفاتالتجاريةالحواجز

عامبحلولوالصيرفةالزراعيةوالتحارةالاستثمارات

حتىالكنديةالحكومةيقلقكويبكأمرظلولكنأم،999

أغلبيةفيهأقرتاستفتاءأجريعسدما،أم599عامنوفمبر

كويبك.انفصالوعارضتكنداوحدةضئيلة

المودموعةفيصلةذاتمقالات

قديماكندا

يدسيور،ي!دراليرالاةيدلحداؤهـسساسيورد،صمالىسإ

تشارلز،موي!لوموتلادرألطواد،يلاكصادحاصادأ

!اك،طر!كحا،تييهر!ايرا!،أجتحر

دوسيورمولتص،دوسيور،لاسالديصمويلشامملير،

يدالكولت،فرلتاك

البريطانيالحكم

شركة،وستنورثديفيد،طومسمونالا!ادتشريعات

صمويل،هيرنجايالسير،كارأصونأم281عامحرب

ألكمسدرالسير،ماكينريإيرل،س!جرك

تلاهومالاتحادا

انتفاضةالأحمر،الحصرينيه،الاليسكأسيحيويا

حة!عررد!،يمى

علةذاتأخرىمقالات

الأمريكيونالهمودالغربىاحثحمالياالممرالهدسةحصىد

نظامين:منكنداحكومةتتكون.حكومةعئدا،

الوزراء.مجلسنظام2.الفيدراليالنظام-أ

القائمالنموذجمنالفيدراليالنظامكندانقلتوقد

الوزأرةنظاماقتبسبينما،الأمري!صةالمتحدةالولاياتفى

البريطاني.النظاممن

مقاطعاتعشرةمنفيدراليكنظامكنداتتكون

بإدارةأوتاوافيالكنديةالمركزيةالحكومةوتقوم.وإقليمين

وكل.الشعبفئاتجميعتمثلإنهاحيث؟أ!دوأ!ةانشؤر

إليهماالمشارالإقليمانأمابها.خاصةحكومةلهامقاطعة

لكلأنرغمالمركزيةالحكومةبوساطةإدارتهمافتتمأعلاه

الخاصة.حكومتهمنه!ا

التشريعيةالسلطينفيضمفيهاالوزارةنظامأما

وجميعالوزراءمجلعررئيسويكون،للحكومةوالتنفيذية

اختيارأحياناويحدث.العموممجلسفيأعضاءالوزراء

الوزراءجميعويعدوزيرا.الشيوخمجلسمنعضو

ينتخبالذيالعموممجلسأمامتصرفاتهمعنمسؤولين

دوراالعموممجلعرويؤدي.مباشرةالشعبطريقعن

حطألشصفىاطءاندحكلح!لمحم!ع"هجرلملانداألإ

مالالمتحدة(كاه*ء!.!

يوكو!الغر!-هـ،،*ا،!ه/*ورس7!أبرلأهححف

،،صهـ.هة!5ء/نيوفاوندلاند

(5البرتاصصحش،9499

.لمكولوادش

لطاصماليتولا،ح!لرل!

الهـلأ9أولتاريوكولبكوداور!ير

نىالشص!ليوبروسمو

المتحدةالولاياتلرحمرر
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كندافيالعامالحا!كم

جلساتمنحلسةيفتتع

الصورةهدهفيالبرلمار،.

سوفيهجينالسيدةتبدو

العامكنداثم!

لإلىأم(99.-أ)184،

ويعتبرروجها.حوارها

للملكةممثلاالعامالحا!م

ملكةالثاليةايثإليزا

بريطها؟يا.

ولوائحقوانينالمجلسيرفضفعندما،الحكومةفيرثسيا

الحكومة،فىالثقةبعدميصوتعندماأو،الحكومةقدمتها

وأن،الحالفىاستقالتهيقدمأنالوزراءمجلسوئيسفعل!

انتخابية.حملةإجراءالعامالحاكممنبيطلى

كندا.ملكةهيبريطانياملكةالثانيةإليزابيثالملكة

عنهاينوبالعامالحاكمولكن،الدولةرئيسةرسمياوهيا

معينة.رمزيةمهامالعامالحاكمويباشر.المهمة!!ذهفى

الحكم.إدارةويتولىالحكومةالوزراءمجلسرئيسويرأ!س

العموممجلسأعضاءبانتخابالكنديالشعبيقوم

وهو،الأمشراليالانتخابنظامذلكفيويىخخدمون

وبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتفينفسهالقائمالنظام

الثامنةسنبلغكنديلكلويحق.الأخرىالدولنح!وبع!

نأمقاطعةلكليحقكما،الانتخاباتفيالتصويتةعش

.للانتخاباتمناسبةتراهاالتيوالتنطماتالشروطتضيإ(

سنبلغقدالبريطانيةكولومبيافىالناخبيكونأنيجىب

المقاطعاتفيأما.بالتصويتلهليسمحالأقلعلىسنة91

عاما.81هيالقانونيةفالسنالأ-شى

ليعستلكنها،الكومنولثمنظمةفيعضووكندا

تعدمستقلةديمقراطيةدولةوهي.البريطانيةالحمايةتحت،

.الأخرىوالدولبريطانيا!ستوىفي

ستورلدا

مكتوبالأولجزح!ين،منيتكونكندافيأسدستورأ

العاداتهوالمكتوبغيرالجزء.مكتوبغيروالاخر

الجزءأما.الحكومةفىالوزرأءمجلستكوينومنهاوالتقاليد،

سنةفيصدرالذيذلكفهوالدستورفياإكتوب

التي،البريطانيةالشماليةأمريكاقانونويشمل،أم182

عاممنذكندأفيالفيدراليللنظامالأساسيةالوثيقةقشسكل

بالدستورملحقةأخرىأجزاءوهناك.ام829إلىأم867

المحاكم.عنصادرةوقراراتعاديةقوانينوهى،ا!عكتوب

لبناءالكنديالفيدراليللنظامالأوائلالروادخططلقد

منالوقتذلكفياتعظوأوقد.قويةمركزية-خكومة

فىسبباكانتالتيالأمريكيةالفيدراليةالحكومة+نححعف

جعلفقدلذلكونتيجة.الأمريكيةالأهليةالحربقشوب

جميعإليهالمشارالبريطانيةالشماليةأمريكانونؤط

وقد.الفيدراليةالحكومةيدفىوالسلطاتأ،ختصاصات

منبنداعشرستةالمقاطعاتحكوماتمنح"تم

واختصتنسبيا.الأهميةقليلةجميعهاتعد،اصلاحيات

الباقية.والسلطاتالصملاحياتبجميعالفيدراليةالحكومة

عنيصدرقانونأيإلغاءبصلاحيةأيضااختصتكما

.جدواهعدمرأتإذاالمقاطعات-حكومات
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تفولض،الوقتوبمرور،بمكانالأهميةأصئمنوقد

والصحةكالتعليمالقطاعاتلبعضربالنسبةللأقاليمالسلطة

ز!مرتقويةأإهذاأدىوقد.الطيعيةالمواردوتنمية

لتقسيمأكتروأ!ضربمشاركةومطهالبتهاالمقاطعات

هدهأم829دمشوريحسماوأس!.والسلطاتالصا،حيات

المطالبلأحدحداوضعل!صه،والمطالباتالخلافات

الدمشورتعديلاتفيالبريطانىالتدخلإنهاءوهو،الرئيسية

مجلسحقمنكان،التاريخهذاقبلإنهحيث.أممنديا

أما،أممندياالدستورفيتعديلاتأيإقرارالبريطانىالعموم

أسدستورافيأخعديلاتاجمي!أصبحتفقد،التاريخهذابعد

مجالسأعضاءوثلثىال!صديالعموممجلساختصاصمن

الأقل.اعلىأسس!ساناعدداضصفتمثيلهمشريطة،المقاطعات

أصدستور،اتعديلاتعلىلالتصويتالشيوخمجلسيقومكما

إقرارهاتأجي!وإنماأكاءهاإأ،يعنيالتعديلاتلهذهرفضهلكن

يوفا.081لمدة

الدنفيذيةالسلطة

مرشحبتقديمالوزراءمجلسرئيسيقوم.العامالحاكم

إليزابيث،الملكةطريقعنالتعيينويتمالمركز.هذالشغل

وكان.!شواتخمعرلمدةلهاممثلاالمعينالشخصويكون

أعن.أمء29عامحتىبريطانيشعخصالمركزهذايثمغل

أولوكان،ماسيفنسنتالسيدعينالسنةتلكفى

جورجزميلهأصبحبينما،العامالحاكممركزيشغ!!كندي

سنةفيالمركزهذايشغلفرنسيكنديأولفانيرفيلاس

فهيالعامالحاكممركزشغلتامرأةأولأما.م91د9

.أم849سنةفيسوفيهميثايلدح!!

هذهلكن،واسعةبصلاحياتيتمتعالحاكمكان

الوزراء.مجلسنظامقيامبعدتقلصتالصلاحيات

كانالتيالصلاحياتمعظمالحاضرالوقتفيوأنتهت

أنهإلاالشخصيالممثلأنهورغم،العامالحاكمبهايتمتع

وإرشاداتها.اغائمةاالوزارةلتوجيهاتيلتزم

هوالوزرأءمجل!رئي!الوزراء.مجل!ررئيس

فىالأغلبيةحزبقائدوباعتباره،للحكومةالحقيقيالموجه

غيرانتخابايعدالمركزلهذاانتخابهفإنأحموم،امجلس

كندافيولايوجد.الكنديأحشعباجانبمنماشر

واختصاصاته.الوزراءمجلسصلاحياتعلىينصقانون

ولاإنجلترا.فيالقائمللنظامتقليديعرفياقتباسفهو

منالكاملالدعمبغيرأعمالهاتباشرأنالحكومةتستيم

فيالأغلبيةحزبزعيمأصبحالوقتوبمرور.البرلمان

الوزراء.مجلسرئيعم!هوأحمومامجلس

الحاكمطريقعنالوزراءمجلسرئيستعي!تويتم

ويستمر.ألمجلسفيالأغلبيةسيالمساتبتمثيلويلتزم،العام

3،"كا!-ير
+!ع!

صط.53علىيحتويالديالكحيرانبرحويدوأونتاريو.بمقاطعةأوتاوامديةفيأوتاوا!رعلىيطلمىالكنديالبرلمان
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فيالأغلبيةلرغبةوفقامركزهفيالوزراءمجلسرئيصرا

وأالاستقالةعليهفيجبالثقةهذهفقدإذاأما.المجل!هد!

.جديدةانتخاباتإجراءالعامالحاكممن،يطلب

ومراقبتهالوزراءمجلسرئيستوجيهالبرلمانليستطجع

رئيسأنكما.مواقفهفيتأييدهعدمأوتاييده2لريقعن

مجلسقراراتفىالتحكميستطعالوزراءم!لس

المجلسبحلالعامللحاكمالتوصيةيستطعفهو.العىفم

.جديدةانتخاباتإلىوالدءتوة

مجلسرئيصبمعاونةالمجلسيقومالوزراء.جلس5

منالمجلسويتكون.الحكومةأعمالتسييرفيالوزراء

الوزراءمجلسرئيسطريقعناختيارهميتموزيراأربعيمن

.الشيوخأوالعموممجلسفيالأغلبيةحزبأءمحضاءمن

الوزراءهؤلاءويتولى.التعيينقرارالعامالحاكمويص!ررر

عليهمويجب.الحكوميةوالمصالحالوزاراترئالصء

الحكومة.استقالةحالةفىعقالةالات

تتغيرأنإلىاسميامسيةمراكزهمفىالوزراءاتيبقى

لها.الدائمالرئي!رهوالوزارةوكيلفإنعليهوبناء،ةالوزا)

المدنية.الخدمةموظفيمنالواقعفيهماوكلاءءوهؤلا

البرلمان

منويتكونكندا.فىالتشريعيةالسلطةالبرلمانيعتبر

والمجلس،الشيوخمجلسوهوالأعلىالمجلسمبصمين،

.العموممجلسوهوالأدزى

401منالشيوخمجلسيتكون.الشيوخمجلس

رئيستوصيةعلىبناءبتعيينهمالعامالحاكميقومأعص!اء

علىبناءالمجلسرئيسالعامالحاكمويعينالوزراء.م!جلس

رئيسالعادةفىويتغيرالوزراء.مجلمه!رئيستوصية

يتقاعدأنويجبالوزراء.رئيسبتغيرالشيوخهـجلس

والسبعين.الخامسةبلوغهمعندالمجلسهذاأء!ماء

إدوارد،برنسجزيرة:وهيالأطلسيةالمقاطعاتوتوفد

عضواثلاثين،ونوفاسكوتيا،ونيوفاوندلاند،وأيوبرونسوك

وهي:،الغربيةالمقاطعاتأمالتمثيلها.الشيوخمجلسإءإ

تشوانسكاساو،بانيتووما،نيةلبريطااوكولومبيا،صتاليأ

كويبك،منكلوتوفدلتمثيلها،عضوا42فتوفد

الغربىالشمالأقاليمفإنوأخيراعفموأ.42وأونتاريو

منها.لكلواحداممثلاتوفديوكونوإقليم

عامفمنذ،العموممجلسقوةالشيوخلمجلسليس

الكنديالدستورفيتعديلاتأيتتمألاتقرر،ام829

ذلكفيبما،العموممجلسموافقةعلىالحصولبعد9إلم

)عادةالختلفةالمقاطعاتلتمثيلالمعينينالأعضاءمنءدد

،التعديلاتعلىالتصويتالشيوخمجلسوباستطاعة17(.

يألهليسانفاعليهمتفقتغييرأوتعديللأيرفضهلكن

وكذلكيوما.018لمدةالتعديلتنفيذتأخيرسوىتأثير

وصرفللتمويلطلباتأيتقديمالشيوخمجلسيملكلا
قدرةعنالكنديالقانونخبراءيتساءلبل،إ؟موالا

وتعديلها.الطلباتهذهتغييرفياتلمجلس

يقومأعضاءمنالمجلسهذايتكون.العموممجلس

خمسكلالانتخاباتتجرىحيث،بانتخابهما)شعب

عددويحدد.موعدهاعنبتقديمهاينادمالم،سشوات

.البرلمانإلىتقدمالتيالمهمةالقوانينمعظمالمجلسقشوينا.البرلمانمسىشفسخاصةقاعةفيأعضاؤهيحتمعالعموممجرس
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أصسكانياالتعدادإجراءبعدمقاطعةلكلالممثلينالأعضاء

الدولة.في

معينةدائرةبتمثيلالعموممجلسفيعضوكليقوم

الختلفة.المقاطعاتفىالانتخابيةالدوائرمجموعمن

تلكسكانمنالعضوهذايكونأنأضروريامنوليس

باختيارالمجلسيقومثم.المقاطعةتلكأهلمنأوالدائرة

حتىالمهمةهذهوشولىالجلساتيرأسرسميمتحدث

التالية.العامةالانتخابات

القضاء

ال!صنديةأيةالفيدراوالمحكمةالعلياكندامحكمةتعد

وتوجدكندا.دوأسةديالمحاكمنظامفيمحكمتينأعلى

فيالخاصنظامهإقليمول!ط!،فيدراليةمحاكمعدة

أمحاماالحاكمافإناطمحاكم،اغضاةااختيارعنأما.المحاكم

وبعضفيدرأليت!تمحكمتينأعلىقضاةبتعيينيقوم

مجلساستشارةلعدوذلك،والأقاليمالمناطقمحاكم

الوزراءفرئيس،ومساعديهالقضاةرئيسعنأماالوزراء.

موظفيلبقيةولالنسبةوتعيينهما.ترشيحهماعنمسؤول

وزيرعاتقعلىتقعتعيينهمفمسؤوليةالفيدراليةالمحاكم

سمنوتتراوح.عليهمالوزراءمجلسموافقةبشرطالعدل

نظامحسبعاما75و07بينماالموظفينلهؤلاءالتقاعد

بها.يعملونالتيالمحكمة

محاكهأعلىالمحكمةهذهتعدالعليا.كندامحكمة

رئيسه!قضاةتسعةمنوتتاكفكندا،فيالاستئناف

باسميعرفونمساعدينقضاةثمانيةومعهالكنديالقضاء

هذهفيوتستأنف.المشاركينالقضاةأوبويزنقضاة

حنائية.قضاياإلىبالإضافةمدنيةقضاياالمحاكم

علىالمحكمةهذهتحتوي.الفيدراليةكندامحكمة

المحاكمةفقسم.ألاستئنافوقسمالمحاكمةقسم:قسمين

الحكومةتمسالتيالاتهامقضاياجميعإلىيستمع

منالقسمهذافيالقضاةمجلسويتكون.الكندية

المشاركين.القضاةمن13ومعهالقضاءرئيسمساعد

قضاياإلىالامشماعفمهمته،ألاستئنافلقسمبالنسبةوأما

رئيسمنزيتألف.المحاكمةقسممنالمحولةالاستئناف

المشاركير.القضاةمنوعشرةالقضاة

والأقاليمالمقاطعاتمحاكمتقوم.الأخرىالمحماكم

المقاطعاتقوانينحعسبوتحديدهاالحالاتبدراسةالختلفة

عنالمحاكمهذهفيالقضاةتعيينويتم،الفيدراليةوالقوانين

الفيدرالية.الحكومةطريق

الماليةوالشؤونالضرائب

العملةسكوحدهاالفيدراليةللحكومةيحق

الملكىالمصنعيقومحيثبكندا،وطبعهاالمعدنية

بالنسبةأما.بإصدارهاوونيبجعأوتاوافيالموجوداممنديا

،الكنديالمصرفبإصدارهافيقومالنقديةللأورأق

والائتمانالعملاتفييتحكممركزيامصرفايعدا!ذيأ

المالي.

واسعةبصلاحياتالكنديةالمركنريةالحكومةتتمتع

منالمباشرةالضرائبفرضويعد.الضرائبفرضفى

.المقاطعاتحكوماتاختصاصفيتدخلالتيالوظائف

وليسوالملكيةالدخلضرأئبالمباشرةبالضرائبوالمقصود

وأي،الفيدراليةالحكومةحقومن.المبيعاتضرائب

تفرضأنأيضاالعشرالمقاطعاتحكوماتمنحكومة

جمعاتفاقيةوتنص.والشركاتالأفرادعلىدخلضرائب

حقمنأنعلىام629سنةفيصدرتأضيأاضرائبأ

منالدخلعلىالضرائبجميعجبايةاجةالفيدراالحكومة

لصالحها.المساعدةهذهمنهاتطلبالتيالمقاطعاتجميع

التيالضرائبمننصيبهاعلىالمقاطعاتهذهحصولمع

لح!صمة.اجمعتها

والأقاليمالمقاطعاتحكومات

كلفىللحاكمنائبتعي!تيتمالعشر.المقاطعات

المجلسفيالعامالحاكممنتعيينهيعتمدحيث،مقاطعة

مجلسرئيسويتولىالوزراء(،مجلساممتشارة)بعد

مقاطعةكلوتتولى.مقاطعةكلفيالحكومةرئاسةالوزراء

والبلدياتالعدلوإدارةكالتعليم؟المحليةشؤونهاإدارة

الفيدراليةالحكومةحقومن.المدنيةوالحقوتوالإسكان

المقاطعة.فيالتشريعيالمجلسيقرهقانونأيرفض

نأغير.بهخاصةحكومةمنهمالكل.الإقليمان

اللإداريةبالصلاحياتتتمتعانل!الحكومتينهاتين

.المقاطعاتحكوماتبهاتتمتعالتينفسهاوالسياسية

القوانينبتطيقتقومالإقليمينحكومتيفإنوعموما،

وإدارةالطبيةالخدماتوتنفيذ،والنظامالأمنوحفظ

المحلية.المدارس

المحليةالحكومة

والأقاليم.المقاطعاتكلفيمحليةحكوماتتوجد

الحكوماتهذهبرئاسةويقوم.الخاصنظامهمنهاولكل

أعضاءوله،المشرفأوالعمدةباسميعرفشخصالمحلية

المحليةالحكوماتهذهوتباشر.با!لراقبينيعرفون،يساعدونه

وتقديم،المياهوتوفير،الطرقكإصلاحالأعمالبعض

دخلمنالأكبرالجزءويتكون.والمطافئالشرطةخدمات

الملكية.ضرائبمنالعائدمنالحكوماتهذه

السياسيةالأحزاب

منها،مهمةسياسيةأحزأبأربعةكندأفييوجد

المحافظينوحزبالأحرارهما:حزبكبيرانحزبان
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تماما،وأضحاليسالحزبينهذينبينوالفرق.التفدمي

،الحرةالتجارةسياسةبتشجيعهيتميزالأحرارحزب،ولكم

وقد.المقاطعاتبحقوقوالاعتراف،وخؤنحالضرائب

الفرنسيالأصلذويبالكندييناهتمامهالحزبهذأأظهر

المحافظينحزبأظهربينما.الاجتماعيةالإعاناتوبمثاكل

واهتمكندافيالبريطانيةللتقاليدوقويةشديدةمساندة

والمالية.الاقتصاديةكندابمصالح

الذيالجديد،الديمقراطيالحزبفهو،الثالثالحزبء!

الكومنولثوحزب،العمالبوساطةأم619عامتألمم!

المستقلة.الكنديةاليساريةوالمجموعة،التعاونيالالضضاكي

يعارضكما،الاجتماعىالضمانتشجيعالحزبويف!يم!!

شمالحلفمثلعسكريتحالففىكندامث،ركة

الجويللدفاعالشماليةأمريكاحلفوقيادة)الناتو(الأطاحممي

ساسكاتشوانفيالحكمإلىالحزبهذاوصلوقد)نورأد(.

الفترةخلالوكذلك،العشرينالقرنمنالستينياتخلال

حكومةعلىالحزبسيطركماأم.829إلىأم719من

،ام779إلىأم969منالفترةخلالمانيتوبا،مقااعة

ترأسوقد.أم889إلىأم819منالفترةخلالوكذلك

بينماالفترةخلالالبريطانيةكولومبياحكومةالحزبهذا

.أم759إلى11172

ألاشتراكي.الائتمانحزبفهوالأخير،الحزبأما

.الكنديالبرلمانفيممثلينأيلهيعدلميمينيحزبوهو

منالفترةفىألبرتاحكومةرئاسةالحزبهذاتولىوقد.

كولومبياحكومةعلىسيطروقدأم،719وحتى3591

أخرىومرةام729و5291عاممطبينفيماالبريطانية

.أم759/عامفي

الدوليةالعلالمحات

مستقلةحرةوأصبحتاستقلالهاعلىكنداحصلت

كنداولدولة.البريطانيالحكمبنهايةأم319غاممنذ

الكومنولث،ودولببريطانياتربطهاخارجيةعلاقاتالازا

العالم.دولبقيةمععلاقاتلهاأنكصأ

دولةتتمتع.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتعلاقاتها

جذاقويةصداقةوروابطواجتماعيةاقتصاديةبروابطكند(ا

حدودلهمافالدولتان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمع

علاقاتوبينهما.كم004.6طولعلىتمتدمثخركة

لجنةإلىتحالالحدودعلىتنشأمشاكلوأيجذا.متهيزة

لتسوسها.مشتركةدولية

الأمريكيينتدخلمنالكنديينمخاوفتصاعدت

.الكنديالاقتصادفيماحدإلىوتحكمهمأعمالهمفي

للولاياتالخارجيةاسمياسةالكنديينمنالكثيرقدوقي

أيضا.النورادحلففيكندادوريعارضونوهمحدة،المت!

مشتركةسوقإقامةاتفاقيةتوقيعام399عامفيتموشد

والمكسيك.المتحدةوالولاياتكنداب!ن

حتىكنداكانت.الأخرىبالدولعلاقاتها

خلالمنالعالمبدولترتبطالعشرينالقرنمناللشرينيات

ممثلينبابتعاثذلكبعدبدأت.الدبلوماسيةبريطانياضلىمات

بدأت،نفسهالوقتوفي،الدوللختلفعنهادالموماسيين

تبادلأولوكان.البلدانلتلكالدبلوماسيينالممثلينتصتقبل

الانأما.ام279عامالمتحدةالولاياتوبينبينهادبلوماسي

العالمدولمعظمفيدبلوماسيونممثلونلكنداأصبعفأند

عامفيالمتحدةبالامعضواكنداوأصبحت.ا!!ئيسية

.ام949عامفيالناتوحلفإلىوانضمتام49د

المسلحةالقوات

بالإضافة،للدفاعمتكاملاجيشاتمتلككنداكانت

هذهمنوحدةوكل،الجويةوالقواتالبحريةالقواتإىإ

بذاتها.ومستقلةالأخرىعنمنفصلةوحدةهيأوحداتا

وحدةفيقواتهابدمجام689عامفيكنداقامتذكن

الكندية.المسلحةالقواتباسمبعدفيماعرفتواحدة

الدفاعمجلسرئيصالمسلحةالقواتبتوجيهيقوم

عامفيكنداشكلت.الوطنيالدفاعوزيرأيضاوهو

للنظردائمةمشتركةلجنةالمتحدةمإلولاياتأم049

.الدفاعأمورفيالدولتينتعاونفي،البحث

الأولى،متخصصةعسكريةكلياتثلاثكنداتمتلك

كنجستونفيتقعالتيالملكيةالعسكريةالكلية"دى

الواقعةالعسكريةالملكيةالطرقكليةهىوالثانيةبىأونتاريو،

كليةفهيالثالثةوأما،البريطانيةبكولومبيافكتورياؤي

جانسانتفىتقعالتيالعسكريةالملكيةجان!صانت

الكنديةالمسلحةفالقوات،تقدمماإلىوبالإضافة.!كويبك

ولهالها،والتابعينموظفيهالتدريبكلياتكذلك!رعى

.الجامعاتفيعسكريةتدريببرامجأيضا

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

الأمكومنولثالسياسيةالأحزاب

الملكشورىمجلصالسكانيالإحصاء

البريدمكفالمدليةالحدمة

المواطنةالملكيةالكنديةالخيالة/شرطة

الموضوعصرعنا

ستورلدا-ا

التنفيذيةالسلطة-2

العامالحاكم-أ

الوزراءمجلسرئيس-!

لبرلمانا-3

الشيوخمجلس

العموممجلس-!

الوزراءمجلص-خ



-5

-6

-7

-8

الفرنسيةكندا

القفاء

العلياكندامحكمة-أ

الفيدراليةكدامحكمة-!

الأخرىالمحاكم-خ

الماليةوالشؤونالضرائب

والأقايمالمقاطعاتحكومات

اصشراالمقاطعات

الإقليماد-!

المحليةالحكومة

السياشةالأحزاب

الدوليةالعلاقات

الأمري!جةاطتحدةبالولاياتعلاقاتها-أ

الأحرىبالدولعلاقاتهاب

المسلحةالقوات

كندا؟دولةرئيصمن

!صدا؟ورراءرئيمي!م!

الشيوحمحلسعراس!صدياالشيوحمحلسيحتلفكيف

الأمريحى؟

اسرراء؟ارض!تصرلاتمراقةالبرلماديستطج!جص

؟الرلمانإحراءاتمراقبةا!رراءارئيسيستطيعكيم!

اهسمتركة؟الدوليةاللجنةما6

البريطالية؟أجةالمتسماأمريكاقالوديمتلمادا-7

منصبه؟فيالوزراءرئيسيقصيهااكتيالمدةما-8

الكندية؟المسلحةالقواتيرأسالديم!-9

كويبك،بمتاريخكندا،كندابمانظر:.الفرئسيةكئدا

مقاطعة.

فيالموجودةالكبيرةالنسورمننوعينأحدالكئدور

كاليفورنياكندورتقريباانقرضوقد.الغربىالكرةنصف

الولاياتفيكاليفورنياجنوبىالبريةفىيعيشكانالذي

الأسر.فىنسرا03نحوالآنمنهاويعيعش.المتحدة

أكثرأمريكاجنوبيفىيعيشالذيالأندينوكندور

أيضا.بالانقراضمهددولكنهكاليفورنياكندورمنشيوعا

كولومبيامنالأنديزجبالفىالأندينكندورويعيش

والأرجنتين.بيروساحلوبطولماجلانمضيقوحتى

البريةالطورأكبرأحدكاليفورنياكندوريعدا!لظهر.

.م9.2-4.2نحوالجناحطوليصلإذ،أحالمافى

كجم.أ4إلىوزنهويصل
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ويصلم3إلىجناحهطوليصلالأندينكندورأ

جسممعظمالأسودالريشويغطي.كجما2إلىوزنه

بريشكاليفورنياكندوروشميزالنمو.المكتملرالكند.،

السطحأنكما.جناحيهمنالأسفلالجانبفيأبيضر!

بقاعدةويحيط.اللونأبيضالأندينكندورلجناحالعلواب

ومنكاليفورنياكندورفيالألممودالريشمنطوق4الرقي

والرقبةالرأسولون.الأندينكندورفىالأبيضالريمغ!

وهوكاليفورنيا،كندورفيبرتقاليأحمرالريشمنالعار،جة

الأندينكندورولذكر.الأندينكندورفيداكنأزرؤا

رأسه.علىلحميعرف،

مستقرةنهارهامعظمالكندورنسورتمضي.العادات

أعشاشا،تبنيلاوهى.البريةفىالعاليةاصسوارياعلى

بينأووالحفرالكهوففيبيضهاتضعفإنهاولذ!ك

فقطواحدةبيضةكاليفورنياكندورأنثىوتضعالصخور.

بيضةأيضاتضعالأندينكندورأنثىأنكما،عامينكل

سنتين.كلبيضتينأووا!-ة

طيرانها.فىورشيقةقويةطيورالكندورونسور

طويلةلمسافاتالفضاءفيسابحةتحلقأنويم!ننها

وفي.ساعةكلفقطواحدةمرةبمعدلجناحيهاوتضفئ!

تأكل.الطعامعنالأرضفيتبحثقدفإنهاطيرأنها،أثناء

الحيواناتبقايا-النسورباقيمثلمثلها-الكندورنسور

الميتة.

منالتاسعالعقدبحلولكاليفورنيا.كندورمستقبل

كندورمنقليلعددسوىيستطعلم،العشرينالقرن

عددوماتمنها،كثيرصيدتمفقدحيا.البقاءكالإفورنيا

التيالمسممةالحيواناتأجسامالتهامبسببربماآخر

تهديداالعمرانيالزحفويشكل.الذئابلقتلوضحت

حياةأسلوبأنوالواقعالكندور.بقاءعلىمتزايدأرئي!ميا

ذاتمفتوحةوأسعةمساحاتإلىيحتاجورالكتلى

البيئة.هذهمثلالمتزايدالحضاريالنموويدمر.مرتةعات

لصيدبرنامجاالأحياءعلماءبدأأم،829عاموفي

منهاكندوربآخرالإمساكوتمكاليفورنيا.كندورج!جع

عدةوتربتولدت،الحينذلكومنذ.بمأ879عامفي

نسورإعادةفىالعلماءويأملالاسر.فيكند(ورات

منالرغموعلى.المناسبالوقتفيالبريةإلىدورال!

شك.موضعيبقىالطائرهذامستقبلفإن،ذلك!

النسر.:أيضاانظر

-؟هـ،062-)؟يوسفأبو،الدطدي

فينشأ.الكنديالصباحبنإسحاقبنيعقوبم(.874

وهو.الهجريالثالثالقرنمنالأولالعقدمنذالبهكرة

إليهتنسب،العرببفيلسو!أشتهركندةملوكأبناءأحا-

فيتأثيرهاظهروقدلبطليموس،جغرافيةترجماتأولى

فيمهمةرسالةولل!ضدي.الأرضمنالمعموررسمح!ابه

منها:عديدةمجالاتفيواشتهروالجزر.والمدا!لحار

عددويزيد،والموسيقىوالهندسةوالفلكوالفلسفةالىضلب

المأمونمنكللدىممتازةمكانةنال.ثلاثمائةعلىلفاتهص

العلومانظر:.المتوكلمنوأذىإهانةلقيلكنه،والمعتصم

والمسلمين.العربءشد

.الكنديشريحانظر:.لتمريحاكئدي،ا

الأشياءمنمجموعةعدىلطئ!مطدحالددينا!كئزا

وتمخبئتالفضةأوالذهبمنكبيرةكميةتشملإقيا

فييعرفماوهو.أرضفيأوبيتفىبعدفيماكتشافهاا

ذهباالأرضفيالمدفونالمالوهوبالركاز،الإسلاميأفقها

كنوزمنالمدفونعلىيطلقوكانغيرهما.أوفضةأوا!ان

علامةأيةأونقم!أوكتابةمنعليهبماويعرفونه،ا-لمجاهلية

وليسلقطةفهوالإسلامعلامةعليهكانتفإنأ-حرى،

.الزكاةانظر:.الخمسفيهالزكاةونصابا!نزا.

إلىالبلدانبعضفيالدفينةالكنوزأنواعكلوتعود

مالكأوالكنز،وجدمنيستطعولا.القانونبقوةأدولةا
مكافأةلهتدفيبل،بهيحتفظأنفيهاوجدالتيالأرضا

حينفيعليها.العثورتمالتيالممتلكاتقيمة-خعسب

.الممتلكاتكلأخرىبلادفيالكنزعلىعثرمندخسلم

والنصفعليهعثرمنالكنزنصفيعطىغيرهابلادوفي

نأالكنز،علىيعثرإنسانأيوعلى.الأرضلمالكاضاني

الذيالوفياتمحققإلىأوالشرطةإلىعنهتقريرابتمدم

كانأو،مالكللكنزكانإذاعماليكشفتحقيقادجري

دفين.كنزهـجرد

عالمم(.6591-81!)4تشارلزألفرد،!!نزي

درسواالذينالعلماءأوائلبينمنكان،أمريكيأحياء

أواخرفيبدأالذيبحثهوكان.البشريالجنسيالسلوك

فيومهمةمتعمقةمساهمة،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

البشر.بينالجنسيةالعلاقات!جال

كانعندماالجنصبحثبمجالكنزياهتمامبدأ

لإنديانا،بلومنجق،فيإنديانابجامعةالحيوانلعلمأستاذا

فيمقررايدرسكانوعندما.الأمريكيةالمتحدةاعالولايات

عنقليلةمعلوماتلديهمالعلماءأناكتشفالزواج

مقابلاتإجراءفىكنزيوبدأ.البشريةالجنسيةالممارسات

ومواقفهم.الجنسيسلوكهمحولالناسمعاشخصية

كنزيأنشأأم479وفى.دراساتهلتمويلمنحاتسلمأ

بالجامعة.الجنسيالبحثمعهد



كنساس201

الرجالمنألوفمعمقاللاتوزملاؤهكنزيوأجرى

المقابلاتهذهوتشكلوكندا.المتحدةالولاياتفيوالنساء

الذكورعندالبشريالجنسيالسلوكل!صابيهالأساس

الإناثعندالبضريالجنسيالسلوكأم(؟9)48

كنزيتقريرباسمف!تمعروالكتابانوأصبحأم(.)539

أصباءألاموجهانرغهـأنهمامبيعا،الكتبأفضلوكانا

فيتسبباوقد.الاخرينوالمتخصصينالاجتماعوعلماء

للأخلاقمنافيهيئالكتاليناعتبرواالنام!منالكثيرلأنضحة

علمي.عيرعملاالعلماءبعضعدهماكما

فىتخرجوقد.بنيوجيرسيهئكن،فيكنزيولد

درحةعلىوحصل،ام169عامفيمين،فىبودونكلية

.أم029سنةفىهارفاردجامعةمنالعلومفيالدكتوراه

)شصيلةأحفصيةاحولبدراساتهمشهوراأصئثنزيوقد

مجالدحوأءقبلالأحنحة(اغشائيةرتبةم!حشرات

الجنص.كطأجحثا

الولاياتفيالأوسصأاأ!ربأود!ياتإحدىكئساس

وأحد.القمحإنتاجفىالأولىاالولايةوتعتبر.المتحدة

منعدداالولايةوتنتجأمريكا.غذاءسلةهوالولايةألقاب

الولاياتفيأخرىولايةأيمنأكثر،المدنيةالطائرات

توبي!!ا.هيكنساسوعاصمة.الأمري!جةالمتحدة

أعت!امنكثيروتحكي.حاف!!تاريخكنساسلولاية

ورعاةالأبقارومدنطرتعنوالبرامالتلفازيةوالأفلام

*بز.?ء،7!ل!؟:ءلم9افيى*خ!فيت*-،3؟.كاى،!ءأ!،?.ء"ى!،!؟!-،3*!،:كا!بن طصع!،16-"-3-ءو-كأكبم،.-ءس2-ض"س!م--هـ/ء!،يرصء.؟.ا-3ا!ثمجمت؟ع

7!،ننءكا3-ءلا!!3،-!---.-كاكالا!.و،.ولدء!

غذاس!لةالولايةسميتلدا،القمحم!هائلامحصولأشجكنساسسهول

إيربواياتكانعشر.التاسعالقرنأواخرفيالبقر

القانونرجالبينمنماسترسنوباتهيكوكبلووايلد

الأبقارومدنسيتىدودجفىالأمنعلىحافظواالذين

حضساس.فيالأخرىالمضطربة

تتدرجمنبسطةسهولكنساسأراضيأغلب.السطح

والوديانالتلالوتغطي.أخرباإلىالشرقمنالارتفاعفى

بمثالجمغطىالإقليمكان.للولايةالشرقيالشماليالجانب

تربةمخلفةالجليديالعصرفترةفىكبيرة(جليدية)أنهار

خصبة.غنية

الثلثمنكبيرجزءعبرالشرقيةالجنوبيةالسهولتمتد

الأرأضيالإقليمهذاعلىيغلب.لكنساساكشرقي

وتغص.الماشيةلرعيتستخدموالتىتدريجياالمنحدرة

الأرضوترتفع.لكنساسأصغربييناأضلث!تاأعظمىاأصسهوأ!ا

علىالغربفىام،002إلىاكشرقفيتقريبام045من

الجزءفىصغيرةوديانوتوجدكولورادو.معالحدود

.الغريالجنوبي

ثلثينحوالخدميةالصناعاتتستوعبالاقتصاد.

والتجزئة،الجملةتجارةوتشك!.كنساسفيالعمال

منتجاتالجملةتجارةوتشمل.اللأولىالخدميةالصناعة

الأخرىالخدماتومن.والسياراتوالبقالات،المزارع

الصمحيةوالرعايةوالحكومةوالتمويلالتعليم

.والمواصلات

مريكا.أء
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موجزةحقائق

نسمة.6.854.2".:السلا،ن

.2كم3،12"89:المسا.حة

ينايرفيالحرارةمتوسط.م23يوليوفيالحرارةمتوسط:المناخ

نهرمنخفضأدنى.أم،231فلاورصنجبلقمهاعلىالازفاعم:.

.م2"7مونتجمريمقاطعةفيفيهـديجريس

.باركلاندأوفرتوليكا،،سيتيكنساسويشيتا،:الكبرىا!لدن

والعلص،،والذرة،والقمح،اللحمأبقار:الزراعية:الرئيسيةالمنت!،ت

معدات:الصناعيةالصويا.وفول،الشاميةوالذرةوالخنازير،

المطموعة،والمواد،والكيميائيات،الغذائيةوالمنتجات،الأواصلات

الطبيعى.والغازالنفط:التعدين.والآلات

هندية.قبائلأسماءوهيكاوأوكانسا:الاسمأصل

(.الشمسدوار)ولايةستيتفلاورصس:اللقهط

مدينتينأكبرهماوكنساس،ويشيتامدينتيإن

سيتيكنساسمنطقةوتعتبر.بالولايةصناعيتينوونلمقتين

الأولالمركزهيويشيتاومنطقة،الأولالماليالمركزهي

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالخفيفةالطائراتلصتإعة

الحديديةوالسككالطائراتمعداتأيضاوتصشع

الغذائيةالموأدأيضاالعامةالصناعاتومن.وادسيارات

اللحمأبقاروتمثل.اللحوموتعليبالدقيقطحنخص!صا

النفطويعتبر.كنساسفيالرئيسيةالمزأرعمنتجاتوالة!ح

الولاية.فىالأولىالمعدنيةالمنتجاتمنالطيعيإزوالكل

وأومميج،كانسا،هنودأنالأرجحعلى.تاريخيةنبذة

المستوطنينوصولقبلكنساسسكنواقدوويشيتا،وبوأي

السنواتخلالالأخرىالقبائلبعضوصلتوقد.ابيش

.الميلاديعشرالسالغللقرنالأولى

ادعى،الميلاديعشرالسابعالقرنأواخروفي

عاموفى.لفرنساالإقليمتبعيةالفرنسيونالم!ششفون

وقد.المتحدةللولاياتالإقليمكلفرنساباعتأم308

البيضالمستوطنينضدالمعاركالسهولهنودخاض

إلىالهنديةالقبائلأجبرتالأمر،اخروفى.الفادمين

أوكلاهوما.إلىالاذضقال

القتالوبسببعشر،التاسعالقرنخمسينياتوفى

وصارت.الداميةبكنساساللإقليملقب،الرقمسألةحول

أوأخرومنذ.أم861عامفيأمريكيةولاية!صاس

منه،الثمانينياتمنتصفوإلىعشرالتاسعالقرنلمسفنيات

كنساسمدنإلىتكساسمنتحساقالأبقارقطعانكازت

عندماالمسيراتتلكانتهتوقد.حديديةسككبهاالت!!

.تكساسإلىالحديديةالسككخطوطامتا-ت

المهاجرونجلبعشر،التاسعالقرنسبعينياتوفي

إلىالتركيالشتويالأحمرالقمحروسيامننايتالمخ

الصيف،حرارةمنبالرغمجيدةبصورةنماوقد!ئنساس.

إنتاجه.وازداد،والحشرات

مصحوبشمديدجفافمنالغربيةكنساسعانت

العشرين.القرنثلاثينياتخلالمدمرةترابيةبىمواصف

التطورذلك-للريالجوفيةالمياهاستخداممكنوقد

مكن-العشرينالقرنستينياتفىحدثالذيأرئيسيا

ومازالت.الجافةالمناطقفيالمحاصيلزراعةمنا.لزارعين

الحياةفضلواكنساسسكانمنكثيراولكن،!مةأزراعةا

.المدنو

شط

الغربيالإقليمفي،صناعيةمدينةسيتىس11

سكانويبلغ.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالأوسطا

الحضريةمنطقتهاولممكان،نسمة1395847المدينة

نهريالتقاءنقطةعندوتقع.نسمة1..28566ما

.وميسوريكنساسولايتيفيوميسوريكنساس

الولايتين.كلتافيمهماحضاريامركزاالمدينة!تشكل

سيتىكنساسمنميسوريولايةفيالوا!الجزءيركطي

مدينةأكبروهي.نس!ة461435وسكانه2كم182

منكنساسولايةفىالواقعالجزءويغطي.!سوريةي

767.914وسكانه2كم092نحوسيتيكنساس

قلبالأحيانمنكثيرفيسيشكنساستسمىؤ

ذلكساعد.المتحدةالولاياتقلبفيتقعلأنهاأمريكا،

والمواصلات،للتوزيعمركزاالمدينةجعلفيالموقع

السهوللإقليمزراعيمركزأنهاكما،المستودعات11

المدينةفيالغلالصوامعتخزن.المتحدةللولاياتالعظمى

كمياتسيتيكنساستنتج.القمحمنكبيرةكميات

القمح.دقيقمنامائلة

مهمة،صناعيةنشاطاتسيتيكنساسفيتوجد

،والكيميائيات،السياراتوإنتاج،الغذائيةالموادرتشمل

والمنتجات،الزراعيةوالالات،الكهربائيةوالمعدات

لمعدنية.

لنقلعديدةحديديةسككخطوطالمدينةتخدم

الولاياتفىازدحافاالأكثرالمراكزأحدجعلهاالبفكمائثا

عامفيالدوليسيتيكنساسمطارافتتح.المتحدة

.أم729

عاشواالذينالكانساهنودباسمسيتيكنساسسميت

لعمابقا.المنطقةفي

كنسينجتونحجرعلىتوجدحجر.كئسيئجتون،

ادعى.الرونتسمىالتيالقديمةالألمانيةإلىترجعنقوش

المتحدةالولاياتإلىالسويديالمهاجر-أوهمانأولف
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اعاي!ص!تااحضشافيحويسحلأنهيرعمالرونىكنسينجتونحجر

ووردهممأ4وسم!ءسم19الححرطوأ!يسلغ.كولمبوسقبللأمريكا

كجم.أ40

قربمزرعتهفيام898عاموجدهبأنه-الأمريكية

الحجرعلىالنقولقوترجعمينيسوتا.بولاية،كنسينجتون

الفاي!ضجمنمجموعةعنتحكيحيثأم362عامإلى

بأمريكامنطقةمنبعثةبدأواالذينوالنرويجيينالسويديين

فاللغةحال،كلوعلىفينلاند.انظر:فينلاند.تدعى

اللعةعننموذحيةصورةليستالحجرعلىالمنقوشة

أوهمانوكان.الميلاديعشرالرالغالقرنفىالدارجة

زيفأنهيعتقدونالباحثينومعظم.الرونعنكتابايمتلك

مستمرا.ذلكحولالجدلومازالالحجر،

.الرون:أيضاانظر

محليبحكمتتتعمدينةوتشلسيكنسينجتون

سكانهاعدديبلغ،الكبرىلندنمنطقةضمنذاتي

أثرعلىنشأتملكيةمدينةوهي.نسمة006/127

قصرأما.وكنسينجتونتشلسيالسابقفنالمدينتين

منهجزءبنيفقد،المالكةللعائلةالمملوك،كنسينجتون

فىالقصرويقع،رنكريستوفرالمعماريالمهندسبوساطة

كنسينجتون.حدائق

الطبيعيالتاريخمتحفيقعكنسينجتونساوثفى

.وألبرتفكتوريامتحفمنكلوكذلك،البريطاني

للمومميقى.الملكيةوالكليةإمبريالوكليةالعلومومتحف

بيتأما،الملكيةألبرتوقاعة،للفنونالملكيةوالكلية

وطيدةعلاقةذوفهو.أم706عاماس!الذيهولندا

كنسينجتودبمدينةتجاريةمنطقةتشلسىفىسلونميدان

وتتملسى.

وتشتو.شريدانبرنسلىريتشاردوبايرونأ!ردأعاتب!تبا

الفخمة.وبيوتهاالراقيةبمحلاتهاتشلسي

)زايرالديمقراطيةالكونغوجمهوريةعاصمةكئشاسا

8192222السكانعددفيها.مدينةوأكبرسابقا(

في)زائير(الكونغولنهرالجنوبيةالضفةعلىتقع.نسمة

فيالحكممركزوكنشاسا.البلادمنالبعيدالغربيالجزء

.والمواصلاتالخفيفةوالصناعاتالبلاد

ضفةبمحاذاةكنشاسامنالرئيسىالجزءيمتد.المدينة

ذويوإسكانوالمتاجرالحكومةدواوينيشم!!والنهر

الوطنية.الديمقراطيةالكونغوجامعةوحرمالمرتفعأسدخ!!ا

هذهمنوالغربيةالشرقيةالجهتينإلىالصناعيةالمناطقوتمتد

المنطقة.

الواسعةالعديدةالممتسجرةالطرقأحديعدكنشالمماعريففيشارع

الديمقراطية.الكونعوعاصمةفىالمنتشرةالأشحارتحمهاالتى



501الكنعانيون

إلىالمحدودالدخللذويإسكانمنطقةأقدموتمتد

.هناككنشاساسكانمعظمويعيم!النهر.منبالجنم

المدينة،منالغربيةالجنوبيةالجهةفيثريةضاحيةوتو-جد

حيثالمدينةحولقوساالعشوائياسمكنمناطقوت!ون

الطوبمنمساكنفيفقراالأكثركنشاساسكانيعيثر

في.لطبا

بصورةالازديادفيكنشاساسكانعددأخذوقد

،المياهنقصفيالامرهذاوتسبب.عديدةلسنواتسرد!ة

أخرىمشاكلوفيوالمواصلاتالصحىالوضعوهـوء

.ةلىليعد

علىرئيسيةبدرجةكنشاسااقتصماديعتمدالاقتصاد.

فيالأكبرالوحيدالمستخدموهي،الوطنيةالحكومةأنثعلة

المشروباتإنتاجالمدينةفيالصناعاتوتشمل.المدشعنة

.والإطاراتوالمنسوجاتوالصابونالمحفوظةوالأعلعمة

كنشاسابينالبضائعوالشاحناتالقطاراتوتن!لى

البحريالديمقراطيةالكونغوجمهوريةميناءوهى،ومابادي

المطارهوكنشاساومطار.الأطلسيالمحيطعلىحمميالري

البلاد.فيازدحاما!!ثرالأ

الأسماكصيدمستوطناتكانت.تاريخيةنبذة

تطورتقدالانكنشاسافيهاتقومالتيالمنطقةفيجارةوالف

القرنينوخلال.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخربحاول

إفريقي.تجاريكمركزازدهرتعشروالتاشععشرالثاءق

ستانلي.مهنريالبريطانىالمكتشفاقامام881عاموفي

بلجيكا.ملكالثانيليوبولدالملكلخدمةهناكخاصة4نقط

حكمالذيالملكباسمليوبولدفيلالمستوطنةوهـصيت

حتىام885منلهشخصيةملكيةباعتبارهالقةالمن!

المنطقةعلىبلجيكاسيطرتام809عاموفي.ام806

.م0391عامالعاصمةليوبولدفيلوصملت

ما069سنةالديمقراطيةالكونغوجمهوريةامشقلت

ومنذ.كنشاساإلىالعاصمةاسمتغييرتمأم669عاموفي!

السكانعددازدادالعشرينالقرنمنالستينيات!سف

نس!ة.مليون25.2نحوإلى000.005نحومن

شبهمنفلسطينإلىنزحواالعربمنقومالئئعاللون

حواليفىوذلكبها،حلالذيالجفافإثرالعربيةيرةالجز

سكنتالتىالساميةالشعوبأقدموهم..مق0025

تعرففصارتاسمهافلسطينأخذتومنهمفل!طين.

بلادعاصمةنابلسمدينةأختيرتوقد.كنعانأرضباهـ3

فلسطين.منالمتوسطلموقعهاكنأدان

بحوالىالمسيحميلادقبلفلسطينالكنعانيونسكنلقد

حواليإليهاالعبرانييندخولوقبل،عام005.2

فلسطينأنعلىتدلنصوصالتوراةوفي..مأق9118

بنىوقداليهود.دخلهاعندمابالكنعانيينآهلةصانت

الساميينالعربأسلافالكنعانيينمنبطنوهم،أيبوسيونا

.السلاممدينةأي،سالم-أوروسموهاالقدسينة"فى

حواليبينفلسطينفيالكنعانيينسيادةوبقيت

هاجر،السيادةهذهأثناءوفي..مأق...105-2

شكيمفىواستقرالشامإلىالعراقمنالخليلإبراهيم

فلسطينجنوبأقصىفىالسبعبئرإلىانتقلثم()نابلس

إلىمنهاوعادمكةإلىنزحثم،إسماعيللهولد-حيث

يعقوبوالدوهو.إسحاقالثانيبولدهرزقحيثونمسطين

بدعوةمصرإلىوبنوههوهاجروالذي،بإسرائيلالملقب

ذلكوكانخزائنهاعلىأميناأصبحالذي،يوسفابنهش5

..مق6561عامةي

الكنعانيينأنعلىالقديمةالاثارتدلحفمارتهم.

فيالحضاراتأقدممنتعتبرمتقدمةحضارةلهمكانت

لإنتاجبالقصديرومزجوهالنحاساكتشفوافقد،التاريخ

تفقكما..مق0025حوالىمنذشائعاكانالذيالبرونز

كروموكانت.الزراعيةالأراضيريوسائلفىالكنعانيون

صناعاتهمأهممنوكان.مزروعاتهمأهممنوالتينالعنب

التيوالتماثيل،والسيوفالعرباتوصنعالعاج-طعيم

صناعةفيتفوقواكما،الأبنوسخشبمناعحنعوها

.الأصباغصناعةوفي،والقطنوالصوفوالنسيجالزجاج

السواحلسكنواالذينالفينيقونالكنعانيونأشتهركما

كانتالتيالأشجارأخشابمنمستفيديناسمفنإصناعة

.لبنانغاباتفياشوفرة

الحضاريةالسماتأهممنكانالألفباءاختراع

الكنعانيينمنفريقوهم،الفينيقيونقامفقد.المكنعانيين

الهجائيةالألفباءباختراع،فلسطينغربيشمالسكنوا

الحروفتغلببدايةذلكفكانأوروباإلىنقلوهاأ

.المسماريالخطعلىالألفبائية

دويلاتمنتتأدفكنعانبلادكانت.الكنعانيةا!لدن

الغازية.القبائلهجوملصدمحصنةصغيرةمدنشكلكط

سمىوقدبينها.فيمامستمرنزاعفيالمدنهذهوكانت

أتصالعلىكانواالتيالساحليةالمدنمجموعةاليونانيون

علاقاتالكنعانيةالمدنأقامتوقد.فينيقيابالحممبها

دويلاتعلىنفوذهابسطمنمصروتمكنت،"ارتباطات

وعقدتالميلادقبلعشرالتاسعالقرنحواليفىكنعان

البدو.غاراتمنلحماشهااتفاقياتمعها

الفينيقينالكنعانيينعندالالهةأكبركان.عبادتهم

التيعشتاروتايإلاهةعبدوكماأيل.مقامازأعلاها

الإلهبيبلوسمدينةسكانوعبد.الخصبإلاهةاعتبروها

الخصب.إلهاعتبروهالذيأدونيس

المحتلة.فلسطينفينيقيابمأيضا:انظر
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بر4ضاوحمسا!تقطهعلهقفزةوك!!.الب!إعلىالموحودالكيس!يصعارهويحملحجما.أعنغراأنواعأكبرليرمنيعتبرالأحمرالكنغر

امتار.8و

تعتبر.الخدفيت!!قدميهعلىيقفز،فروذوحيوانالكئغر

مجموعةفيالحجماحيثمنالأفرادأكبرأممنعراحيوانات

الكيسية.أوالجرابيةالثديياتعليهايطلقالتيالثدييات

فيهتضعالبطنعلىجرأبأوكيسالحيواناتهذهلإناث

فينموهويكتملجدا،صغيراحجمهيكونالذيالوليد

القريبةالجزروفيأ!شراليافيالكنغرويعيش.الجرابهذا

فقط.منها

الكنغرأنواع

فيتتراوحوهىنوعا.05نحوالكنغرفصيلةتضم

الصغيرإلى،والرماديالأحمرمثلالضخممنحجمها

المنزأصية.القطةحجمحجمهيقاربالذي

مجموعاتثلاثإلىال!ضغرفصيلةالعلماءقسم

الأحمرال!ضغر)ويشمل،الحجمكبيرالكنغريكونرئيسية

الوأب،وكنغرالشجر،وكنغر(،والجبليوالرمادي

يكونالذيالكنغرجرذويشتمل.واحدةمجموعة

الثالثةالمجموعةأماوالبوتورو.البيتونجالثانيةالمجموعة

المسكى.الكنغرجرذفتشمل

فصيلةأفرادأشهرهما.والرماديالأحمرالكنغر

للمناطقالعشبيةالسهولفيالأحمرال!ضغريعيشالكنغر.

يعي!قفهوالغربيالرمادياحصغراأماأستراليا.مرأولاحليها

جنوبيفىالغربيالجنوبيالساحلمنالممتدةالمنطقةفى

نيووغربيفكتوريامنالغربيأصشمالواأمشراليا،

شرقىفىالشرقيالرماديالكنغريعيشويلز.ساوث

تسمانيا.وفيكوينزلاندووسعط

بن!كاأ7برأ"!كا،-!-ء!!!

كاىآ"؟،حفيبنءثذط!كا"ء*!ءىء*

ى!3-ءك!!خ!!ص!لا!-

!!*ع!بركازرلأصءلأ؟--لالا

ض--كابمء-كل-مو!!ء*ءبمع!

ر؟كاكا،بملإش*-ء،ص"*ص؟

!رزصكيضكهـحرعشث!لمصئح!ص!ءمم!كلخ!!"بر*ىى-!كاني!!يرسرركألم: كا!"يمصءءضلأ؟مبمقى؟!*روفيا-؟،ئر؟!كالا،!-!

الحرابدي(،العلوية)الصورة،صغارهعلىيبقيالرماديالكنغر

.يوم003لمدةالحطحى
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الكنغرمنمقارنةأح!كام
إلىيصلالذيلحتىالأنفمنالأحمروالكنغرالرماديالكنغرلفطم؟الحجمفيكثيراالكنغريتفاوت

!شتيمترا.06إلىتوروالبم،طولويصلسنتيمتر.3،،حوالى

-أهـ933بهي!،سبهعسبمالهـرشاهللإدإلأ

\!بر!ما//،\.1-\\،.د9:،بر\.،3لمسصلرذا!كتغر!)ا

،!!:،-7

،*3!سء*؟؟ثة*!-

يمالأ-،!بم؟"!*ءصل!و06،بر*س"!3يررزء

،سلالمنرلم،ت*،.ةلأ11!

.إ؟ىءعض؟جبم"جميكل1-3

لبم*.!-لمحي.ىس!،..3 .--.-.-لهلملم،!-في
،الأبر**ء؟لم+ءى،!-س

لمتسهسكا.:-.س-ا"س!-!ص

!!الكنغرالأحمرثبمائنيرعالكنغرالرمادي

،،!بمك!ججط!جبهـسبما!!عأ!!ص!ص3برجمبر!!!.

\!/شزو/!نمن!لأ*لم!أ!إإلم؟-،../ث!!ص.؟بمنم/.%لم،لمة.الرتبةذ،الولب

حك!ل!\ث!إ،/،""!إ--ول5أ!الحمراء
يس!.!،-3؟ئاضفش!"؟اكلءبهبمالم،

ير--كحم!س7،،!!*3+ث!دى-،يه!،!ج!-ض-.+!ء،3!--سص-ضتخش

مناليابسةالمناطقكلفييعيشاليورو.أوالوولارو

اللونمنلونهويتراوح.الجبليةالمناطقفيوخاصةأستراليا

ذلكفييماثلوهوالمحمر،البنىاللونإليالغامقالأس!!د

الاحمر.الكنغرذكرلون

منالممهدةالشماليةالمناطقفىيعي!الوولارو.وعل

عندمارشاقةأكثرولكنهاليورو،كنغريشبهوهوأستراليا.

يقفز.

فيالممطرةوالغاباتالأشجارفييعي!الشجر.كنغر

قوائملهبأنويمتاز.الجديدةوغينياكوينزلاندشرقيشمالى

مساكية.إيولأوذ،قصيرةخلصية

النوعهذابينيوجدولا.الحجمصغيركنغر.الولب

للحجمبالنسبةوحتى.الحجمفىإلاأختلافأيوال!صنغر

تعرفالتيالأنواعبعضإنحيثتداخلاهناكف!!،

فالولب.العاديالكنغرمنأكبرحجمهايكونقدبالوأب

عليهيطلقأسترالياشرقيفييعيشالذيالحمراءالرقبةذو

الحركةوالخفيفالرشيقالكنغرأنكماتسمانيا.فيالكضكر

تمتدفيهايعيشانالتيوالمنطقةأستراليا.شمالفيشا!كان

سكثيرةماطة!دييعيث!ال!در

ي!يعيقالأحمرالكنغرأشراليا.

الرماديالكنغر.الداحليةالس!!ل

وماطقالساحليةساتءالط!ييعيثل،

وعلعدامايورو،والوع.اخالاالسا

الجبلية.المناطقيستوط!ال!فر،

الكلعرمنطقة

لاند

لمقاطعةا

الشمالية

أسئرالتا

الغرلية

الكنغرقيجزبره

لبا

ديلرمااالكنغر

يوروكنغر

تسمانيانح

لأحمراالكنغر

كنغرووجدكوينزلاند.جنوبىإلىالساحليةالغاباتهـق

كثيرةأجزاءفيالمزروعةغيرالصخريةالمناطقفيأصخرا

المنحدراتعلىالحيواناتهذهوتقفزأسترأليا.ءن

حركتها.خفةفيالماعزتشبهوهي،احممطحيةا

وهو،جنسهبنيأنوأعأجملمنيعتبر.البادميلون

الرطبة.الغاباتمناطقفييعيعقوعموماممحغير3

الصغيرةالكنغرمجموعاتأشهرمنالكووكا.

ذيلوله،حجمهفيالبريالأرنبيماثلفهو،الحجم

الجنوبيالشاطىءعلىالموجودةالجزرفيويعيشؤ!مير.

.السهولفىيعيشعادةوهو.لأسترالياالغربي

.النوعهذاعلىتتمالكنغرعلىتتمالتيالأبحاثوأغلب

حتىحجمهفيالجرذالكنغريختلفالجرذ.الكنغر

)على،الأماميةاللأرجلتستحدم.خاصةوظائصتؤديالكنغرا،رجل

الكبيرالرابعالإصبعفيالموجودالظفرالعذاء.رفعفي(،ليمين

الصورةوفي.للقتاليستحدمأنيم!شاليسار()علىالخلفيةالارحل

تقريبا.شهرا81عمرهايصلحتىالأماحليبالصعاريرضعا/أعلاه(
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أنفاقافيحفرالنوعوهذا.الأرنبحجمإلىيص!!للكنغرالعظميالهيكل

منأعشاشايبنيوبعضها.متعددةمداخلذاتالأرضا

خلفيةأرجلالهأنحيثمنالجرذتشبهوهي.النباتات

مدببة.الرأسومقدمةقصيرةالحمحمة!!.!

ولهالجرذحجمحجمهيقارب.المسكىالجرذالكنغر

الأصالغمنبدلآخلفيةرجلكلفيأصالغخمسة

أممنغر.افصيلةأفرادلباقىال!ربعةالضلوع-ءورمفص!ط

الكنغر!جسم-اعمودالفقريا/0،!ال!ضص

منقليلاأكبربدرجةالرمعظممادي"جورصكنعرلفهلحمرلحضغرمفصلى/ل!،لم-1ثمث!ثا

الأحمرالكنغرانات

حمو!دش4،21+لم

إلىالوزنيصلبينمامترا،8نحوإلىاشمادي

يصلذكرال!ضغرالأحمرقدينموحتىكجم.وأحن4و..!برلمالأماميةااور"ت

وتمتاز.كجم07عنوزنهويزيد،مترينمنأكثرإلىأصولهاسدي!!الما!،/-*/

مدببة.مقدمةولها.دلأيلالأركرومنكثيرااعمعرصغر11الإنالثورألر!فص-الخلميةلساق

نأيمكنلأعلىمنتصبتينكبيرتينأذنينفيهأنكما------*!

قصيرفراءالكنغرجسمويغطي.الإمامالخلفمنيديرهما

الأنواعمعظمفراءولون.النوعحمسبتختلفألوانذو

ؤ،لأ!.*7عكا--بركأ

كي!.؟،ل!!!بريمير؟!3غبم*،"ءص.!ءحس--!،،-*-!ء-!يم-ء+ءكا-ءنم-ء!7ىئر

كا!-يركا!كا3مج!كا!3ص؟-+-7

بر*!يئزر؟!3برتج!يرصص3ء3*بر-

كاءئنل!!ور!-حسير!-!و!ك!طبم

37برجمتئ!تح!!يمسفيح!!كا?ءكا7عع--ملا"3كاع3ءلألأءنما!؟3؟ء=!سيربه!!قي

ضلمبنم؟ع!زعلأ3!!نكلكبملميننك!3*!و!؟ء!!؟ج-!3.3*?به!/ءبر

ع-.ىء!حم!سصبر463-"!كللأت.*-7كاكا!-*3-!"ءكأ!غ+ءبم

ير!2بر-!"،ءجم!-!-ير!!كاكا2ىغ+

؟-ع7ي-سلأزر!لا،ط!3؟-كا-غ!قي-

-7ص-+3ء!تر!

لاءكركا!؟؟-ع43!ؤ!!بر+بخ"؟ع3؟

شيرغ4شكأبهج!يهوو

+!37لأ-؟ء

،؟+بر!صء"تنء،!*،زركا

-عولإحمى*ى!--ر!ع+!؟

?مجيءسعظئ!-كأعزويزرولميهبه!حبم-7

!-لا-3-كلع*ءتر-ج!3،ع-يض*"لاء

س-*ص!-ك!ءبه!و!بم!؟؟ش

-؟4*!!4!-كلنر*ىتم!د*يهيرتن+ىطعقي؟+تر*ئن"3

-7في*7!كادحيمحمنهسضجو!حويمبرء:؟كأبر؟ءبم*?!-ك!ممص،-

-!بر-!-9-ء377،!-حسعكابرخحب!يرحبركأبرىسيرء!بربر!-رزكاير،"ء3!!-!!،؟ءخلي

!!"?-7!زر!عكأتيكاطص773*ءيمى22طكييصش*،ىير*!!-يرو!-

!-كأ7:ص؟بم-ء!كي!ثيكأكأ،-!-ؤ-لأ--!!-برتركا!لا،قي

ثمورلأكاى!--ء؟حهعبهور-+ض!-ح!-ف؟!+:-?ء-س-ع"ش؟

-ء،لا،محبمخ-بر!-!-بر-6*مميم-+-بر!!؟بخ!ءظي!+"ءد!سفىبم7!رو-333كال!؟ش3ص!ير
لم4----سعكالاء!س!شط3كاخ7-!*+-"تر-لأ4،كخ!"ء كا،خ-!صكأ-!شء!*"-7ءئوربر?برظ؟3-لم+*ير

*د!مح!-!!-شصيرك!*ورضءكاسءبر؟*!ص؟ء-كص*-*-

كويحزلاند.شماليفىالممطرةالغاساتفىيحيم!الشجركنغروقل!والأوراقالحمتمائقم!محتلفةلأ!اعيتغدىاللستقعاتولب

إلىفرعمىتقفزال!صغرفصيلةمنللأشحارالمتسلقةالأفرادهذدفيويتثرأ!متراليامنالشرقىالساحلامتدادع!يعيشالأشجار.

آحر..الرطبةالعالاتمناطق



لأفرادالفراءلونيختلفوربمارماديا.أوبنيايكونأنإما

لونفإنالأحمر،الكنغرذكرذلكومثالالواحد.أالنو

لونهافإنالإناثأمارماديا،أوأحمريكونأنإما4فراؤ

رماديا.أزرقيكون

بينماوكبيرةقويةخلفيةأرجلالهبأنالكنغريمتاز

الكبيرةالأنواعذيلوينمو،صغيرةالأماميةالأرجلتكون

ذيلهالكنغرويستخدمطولأ.سم09منأكثرإلىالح!خم

نفسهيدعملكيوكذلكالقفز،أثناءتوازنهعلىليص،فظ

الأرلغ.أرجلهعلىيمشيعندماأو،لأعلىالوقوفأثناء

فقطالخلفيتينرجليهيستخدمفإنهالكنغريقفزوكأ-ما

كبيرللكنغرويمكنوأحد.وقتفيمعاتتحركاناللت!ن

للمسافاتكم/ساعة64بسرعةيجريأنا!بر3

يكونالتيالحواجزفوقيقفزأنلهيمكنكما.!حيرةالق!

.م8،1عهارتهاا

الكنغرحياة

باقيمنأكثرالأحمرالكنغربدراسةالعلماءقام

8و6بينتتراوحمدةالنوعهذايعيشأنيمكن.اعالأنم

معالإناثحياةالمشثنيناوإذا.الطبيعيةبيئتهفيسنوات

ولكنوحيدا.وقتهأغلبيعيشالنوعهذافإنارهاص!

وذلك،مجموعةفىتعيشالأحمرالكنغرمنمئاتعدد

حالةفىالأحمرالكنغرويبقىوالغذاء.الماءندرةحالةفي

فيوذلكالليلأثناءالطعامعنويبحثالنهار،أثناءرا-4

كذلكيتغذىالباردةالأشهرفيولكنه.الصيففصمل

.النهارثنا:اأ

عداماالسنةمدارعلىالأحمرالكنغريتزاوج

شهربعدالأنثىتضعوالماء.الغذاءفيهايندرالتيالفغ.ات

يوجدلمإذا-البطنيجرابهافيواحداصغيراالتزاوجمن

وبالدروتنستجزيرقطفييوجد،الذيلقصيرولبال!وكا

فيالعلماءيستخدمهأستراليا،منالغربىالشاطئعلىالواإكتين

ثهم.ابضأ

الوليدهذاطوليبلغمتقدح!.عمرفيصغيرالجرابؤ!

الخلفيةوالأرجلوالاذنانالعينانوتكون،سم5.2ذحو

ليدخلالوليديزحفمباشرةالولادةوعقب.متطورة-تير

بالحلماتنفسهيلصقوهناك.للأمالبطيالجراب

خلالجديدمنتحملأنللأمويمكنلبنها.من!برضع

إلاجديدصغيرأيتضعلاولكنها.الولادةبعدقليلةأجام

ماوغالبا.البطنيالجرأبالسابقةالصغارتتركأنليمد

مرةيعودثا،الولادةمنأشهرستةمروربعدهذا!كون

يتركولكنهبالخطر.إحساسهحالةفىالجرابإلىأخرى

يمكنيومخلالأشهر.ثمانيةنحوبعدعودةبلاالجراب

الذيالصغيرمحلليحلجا-يداصغيراتضيعأن!لأم

جرابها.فيكان

الانقراضمنالحماية

وقدجدا.كبيرةبأعدادهذايو!طفيالكنغريوجد

سهولفيالموجودةالأعدادأنالدراسا!تإحدىأوضحت

الاحمر،الكنغرمنمليونينن!وتبلغويلزساوثزيو

كوينزلاندفيأما.الرماديالكنغرمنمليون5.1،-حوالي

.الأرقامهذهتفوققدالاعدادةإن

الأعداءمنعددلهاالكنغرصفارأنمنوبالرغم

منمتاعبتلاقيالنموالمكتملةالأفرادأنإلاالطيعيين

الأصرونأسترالياسكاناصطادوقد.الكبيرةالنسور

نأقبلالتوازنمنبنوعتمذلكولكن،للأكلالكنغر

بدأعندما.أم788عامالبريطانيالاستعمارجمصل

اكلةوالحيواناتالأغناموجلبالأراضيزراعةالفلاحون

الكنغركانالتيالطبيعيةالميئةبذلكغيروا،العشب

فيها.!عيش

الحارابماخفي.الهضبةوكنغرالجبلىبالكنغرمعروفيوروكنغر

الليلودي.الظكاهريةالصخريةالنباتاتعراالنهارأثناءموحودايكون

المفتوحة.ا،حسطحةالمناطقفيبالحشاشيتغذى
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أعدادفىكبيرنقصإلىذلكأدىالحالاتبعضوفى

أنواعهأحدكانالذيالولبأنواعبعضفيخاصةالكنغر

انقرضت.ألانوأحضهاوفكتوريا،أسترالياجنوبىفييعيمق

أحدثهاالتىأضغيراتاساعدت،أخرىحالاتوفي

أدىبكثرةاصطادهأنإلاء،الضيبعضالكنغرالإنسان

ولاياتكلفإناليومأما.واضحبشكلأعدادهنقصإلى

هذهمستقبللحمايةخاصةقوانينسنتقدأستراليا

.الحيوأنات

نأيمكنالذيالتأثيرمدىحولالسلطاتتتفقولا

وقدوالأبقار.أ!لأغنامالحشائشتوفيرعلىالكنغريحدثه

أختلافاتحدوتإلىأدىالكنغرأنالدلائلأوضحت

دعمها.يمكنالتىالقطعانأعدادفىبسيطة

منمأمنفىأصبحالحجمكبيرالكنغرأنويبدو

ولايةلك!!حاصةسياساتوضعبعدخصوصا،الانقراض

أعدادوزيادةالحيوانهذابصيدتتعلقأستراليا،ولاياتمن

نفسهاالفصيلةمنالحجمصغيرالكنغرأما.العامةالحدائق

للاصطياد.عرضةأكثرفهو

الكيسي،الحيوان؟حيوانالبادميلون،أيضا:ان!

.حيوان،الولبالكووكا؟

بعيداتقعجزيرةأكبرالكنغرجزيرة.!جريرةالكئغر،

كم،ا45طوأحما:يبلغ.الجنوبيةأسترالياساحلعن

ومساحتهااتساعها.نقطةأقصىعندكم44وعرضها

الأسترالية.ا!ياهفيجزيرةأكبرثالثةوهى.2كم0043

أديليد.جنوبتقريباكمأ45مسافةالجزيرةوتبعد

إنفستيجيتور.مضيقالرئيسيالبرعنويفصلها

معظمهمويعمل.نسمة000.4الجزيرةسكانيبلغ

الأغنامويربونوالشعير،والشوفان،القمحيزرعونمزارعين

وإنتاجالأسماكالأخرىالصناعاتوتشملوالأبقار.

والملح،،الأوكالبتوسوزيتالياكا،وصيئ،العسل

والجبص.

وتوجد.الجزيرةفىالدخلمصادرأهمالسياحةوتعتبر

تعرف2كم057مساحتهافيهاالصيدمحظورمحميةبها

البطريق،طائرمشاهدةالسياحويستطجعفلندرز.بمصيدة

الجزيرةوترتبط.الطبيعيالمتعرجالساحلبخطوالتمتع

هيالرئيسيةوالمدن.منتظمةجويةبخدمةبأديليد

وبنشو.وبارنداناكنجسكوت

عامفىالجزيرةفلندرزماثيوالبريطانياكتشفى

الكنغرمنالكبيرللعددنسبةالاسمعليهاوأطلق،أم208

الفرنسىالمكتشفأبحروقد.لطعامهمرجالهقتلهالذي

يكنولم.أم308عامفىالجزيرةحولبوديننيكولاس

كان.أم836عامقبلالمنطقةفيرسمىاستيطانهناك

وبعيدا.والبحارة،العدالةمنالهاربونالغالبفييسكنها

دونماحياتهمالناسأولئكعالقوالحضارةالمدنيةقيودعن

والفقمةالحيتانصيدعلىوعاشوا.ضوابطأو،قالون

،أم782عاموبعد.الأراضىمنصغيرةقطعرزراعة

روبرتحكومةتحتامشقراراأكثراسم!طنمنكثيرصار

حاكما.نفسهنصبالذيوالان

أسترالياجنوبمنالجزيرةإلىالمستعمرينأوائلوصل

فيونزلوا،ام836يوليوفىيوركأوفديوكمقعلى

الحيتانلصيدوموقعامؤقتامركزاأنشأواوقد.نيبانحليج

جنوبلشركةمديرأول-ستيفنزصمويلإشرافتحت

معهه!،جلبوهاالتيالأدواتالمستوطنونواستخدمأسا.أسترا

أيضاأحضرواكما،والأسلحة:الخيام،راعيةإاالآلاتمتل

والماعز.والأبقاروالدواجنعنامالأ

اسمعلى،كنجسكوتاسمالمستعمرةعلىأطلهت

جنوبلشركةأصئمديراأ!ذياكنجسكوتهنري

الطلائع،أولئكبينبرومليالكابتنكانبعد.فيماأ!شراليا

للأولادمدرسةأولوأنشابالتعليمالاهتمامشديدوكان

المالوجودعدموحال.شجرةتحتأسترالياجنوبفى

الوقت.لبعضللدراسةحجرةبناءدون

المساحينكبير،لايتوليمالكولونيلاستدعاءتم

عنللبحثأم836أغسطسفىنيبانخليجإلىوفريقه

ممكنمماجيد،مرسىهناكوكان.للعاصمةمماسبموقع

بسببالمنطقةلايترفضول!ش،بسلامالرسومنأسسنىا

كلفيتنموكانتالتيالقصيرةوالأشجارأغقيرةااشتربة

عاموفى.العذبةالمياهلتوفيرنهروجودوعدم،مكان

الموقعإلىرئاستهاالجنوبيةأسترالياشركةنقلتأم838

وبحلول.الرئيسيالبرفيهولدفاستخليجفيالجديد

يأيحدثولم،الجزيرةالسكانمعظمغادرأم084عام

والكوبالتالنحاسا!شخراجتمأنإلىذلكبعدتطور

أضعدين.امصاعبعلىبالتغلب

الجنوبية.أستراليا:أيضاان!

يمكنهادذيالراقونحيوأنعائدةفصيدةأحدالكئكاج

الطويل.ذيلهبوساطةالأشجارفروعمنيتدلىأن

طولهيقاربحتىوينمو،نحيفجسملهوالكنكاج

لونذوصوفيكثوفروه.الذيلذلكفىبماسم09

الغاباتفيالكنكاجويعيش.الصفرةإلىيميلبني

البرازيل.إلىالمكسيكجنوبمنالممتدةالالحستوائية

ويتغذىاليومخلالالأشجارأجحارفىويختبئ

مولودأالكنكاجأنثىتلدوقدليلا.والحشراتبالفاكهة

اسشة.فىمولودينأو

.حيوان،الراقؤنبمحيوان،القوطي:أيضاانظر
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ذيلهيستخدمال!مماج

توازنهلحفظالمرنالطوكألي

نأويمكنه11،شجار،فى

معأسفلإلىرأسهيدلى

بذيله.الغصنإمساك

لأن،بقوةبالأغصانالإمساكويستمجعالأتجار.على!قتهش!!!يقيا،ضبيفييعيشصغيرحيوانالدلكاص

ولاجدا،قصيرةوالسبابة.الأ%سىأصابعهيقابلإبهامهيشبهالكنكاجوأنإلاالقرود.تضمالتيالحيواناترتبةإلى

مفاصل.أوأظافربهاليوجدالضيالحيواناتمجموعةمنوهوالقرود.منأكثر!لانالك!

نشاطهويشتد،أزواجفيأووخيداالكنكاجوويعيشولضرواح.البليدةالليموراتأوالبطيئةالليموراتتدءق

والحشراتالصغيرةوالطوربالخفاش!،ويتغذى.الليلأثناءوتكونقصير،ذنبوله.سم5و.35بينالكنكاجوطوإ،

والبيض.الفواكه(عبرناتئة(الفقريالعمود)عظامرقبتهفقراتبعضرؤوس

...جزئياالظاهرالفقريعمودهالحيوانيمستخدموقدء.الجل

تتكونباسكتلندا،!شراثكلايدإقليمفيمنطقة!كددجهاميقضي،الحركةبطيءحيوانوالكنكاجو.نفسهعنللدةاع

وواديكلايد،نهرمصبيم!مدساحليسهلق5

سكانهاعددويبلغكومبريز،و،آرانوجزر،-جارنوك

مدينةفتضمالرئيسيةالمنطقةأما.نسمة6761.134

وتشملوسولتكوتز.لارجزوكذلكآرفيناسمها-جديدةلأء!+!

والهندسةوالإلكترونياتالكيميائياتالمحليةالصناعات7!3

طولعلىخاصةأهميةالسياحةوتكتمسب.النسيجأ

هنترستون.فيويةنممحطةوتوجد.الساحل

وعالممكتشفأم(.983-1917)الن،كننجهام

أهمحققأستراليا.شرقيفيالرائدةببعثاتهاشمتهرممبات

دارلنجمنحدراتاكتشفعندماأم827عاماكتشافاته

.ام827عامأسترالياشرقيكط

لإنجلترا،ويمبلدونفيكننجهامولد.حياتهبواكير

فيواستقر،لندنفيكيوحدائقلمديرمساعذاعملر

عامالأولىبعثتهخلالكتشفا.أم681عاملممسيدني

صار.ليفربولجبالسلسلة-شلالمنباندوراممرأم823

.ليفربولوسهولباتهيرستبيزاملائماطر!االممرمذا

فيمورتونخليجكان.دارلنجمنحدراتهاكتشاف

المأهولةالمنطقةالميلاديعشرالتاسحالقرنعشرينيات

فيالنهارحلالعادةوينامإفريقيا.غرليغابات!ييعيشال!كاجو

الكبيرتانعيناهوتساعده.الليلفىغدائهصويبحثجوفاء،أش!كار

.الظلامفىبسهولةيرىأدعلىالحا-حطان

ع

!عى

+!*ىء

!

ي!!؟

-
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*\الساحلفىسواء-الوحيدة

لم.ءةبل!شمالي-الداخلفىأو

!!؟.1!جوناتبعهالذيالطريق

لآع-"جبالمنأوكسلى
ميناءإلىورمبنجل

.ام881عامماكووري

حاكم،دارلنجرالفوكان

ويلز،ساوثنيومستعمرة

كننجهامألنمنالمزيدتوفيرفىيرغب

عاموفي.السكنيةالأراضى

بغرضبعثةليرأسكننجهامدارلئ!اختارام827

مجهولةمناطقفىتقبمانتىالواسعةالأراضىاكتشاف

.ليفربولسهولشمال

فىيقعمنزأ!-سيجينهومنرحلتهاالفرقةبدأت

.أم827عامأبريلمنالثلاثينفى-هنترنهرأعالي

يمرالذيالعرضخطالفرقةأعضاءوصلوعندما

شعرواام881عامأوكسليسلكهالذيبالطريق

منبالقرببيلنهرحتىالسيرمواصلةفىبالرغبة

لأنبمالطريقهذأسسلوكبمقدورهميعدلمأنهإلا،تامورث

،الوعورةشديدةكانتطريقهماعترضتالتيالجبال

تتسلقها.أنبالأحمالالمثقلةالخيولتستطعلمبحيث

ظروفأنغيرشمالأ.سيرهاالفرقةواصلتولذلك

قيادةإلىكننجهامدفعمماعليها،شاقةكانتالجفاف

.قماطذيمنأكثرشرقيمسارفيفرقته

أفرادهاأحوالبدأتحتىشرقاالجماعةاتجهتأنوما

اضطرمما،بغزارةتهطلأخذتالأمطارإنإذالتدهور،فى

الأكاسيامنكثيفةغاباتوسططريقاتشقأنإلىالبعثة

ونماءكثافةتزدادالنباتاتأخذتكماوالصنوبر.الأسترالية

الركبأبصريونيومنالخامص!وفىالسير.فىأوغلواكلما

أطلق،المنبسطةالخضراءالتلالمنواسعةمنطقةمرةلأول

دارلنج.منحدراتكننجهامعليها

الجبالعبرطريقعلىيعثرأنفييأملكننجهاموكان

.مورتونخليجعلىالواقعةالمستوطناتإلىيؤدى

السلاسلتلكتسلقفىطويلازمناالفرقةأعضاءواستغرق

الساحل.إلىيقودهمجبلئاممرأيشاهدونعلهمالجبلية

واحداجزءاأنكننجهاملاحظيونيومنعشرالحاديوفى

شديدغورعلىيشتملالرئيمسيةالجبليةالسلسلةمن

ممهدطريقعلىالعثوربامكانيةيعتقدجعلهمما،الانخفاض

والأعباءالغزيرةالأمطارأنإلا.الوعرةالجبالتلكعبر

وأرسل،بنفسهالجبلىالممراكتشافمنكننجهاممنعت

وقدم.كثبعنالمنطقةلدراسةرفقائهمناثنينمنهبدلآ

الشيء.بعضمشجعاتقريراعودتهماعندالرجلان

كانالخيولأنغيرالممر،عبورفكرةكننجهامراودت

بينماالانحدار،شديدةالجبالوكانتالإعياء.أصابهاقد

فيكننجهامشرعثمومن.لالتضاؤفيالمؤنأحذت

.العودةرحلة

العدةكننجهامأعدام828عامفى.كننجهامممر

غوريسبرأنعلىالعزمعاقذا،مورتونخليجإلىللعودة

اكتشافأنوأحس.السابقالعامفىحاولهالذيالممر

دارلئمنحدراتإلىمورتونخليجمنملائمطريق

المنحدراتمنطقةتطويرفيكثيرأيساعدسوف

كانذلك،عنوفضلا.وزراعيةرعويةكمستوطنة

برزبين.نهرفىالنباتيةالحياةدراسةإلىتواقاكسجهام

وكانت.أم828يوليو42فىبرزب!تالبعثةغادرت

يكنلمالذيورنينججبلاكتشافالبعثةمهامأولى

استطاعتماما.معروفةبهالمحيطةالمناطهتوموقعموقعه

كننجهامكانوبينما.بدقةالجبلموقعيحددأنكننجهام

واصلتثم.ليندسيجبلأيضااكتشفتلكمهمتهيؤدي

مناقتربتحتى،الغربىالشمالصوبمميرهاالبعثة

جبالوسلسلةالكثيفةالغاباتأنإلا،الجبليالممرمنطقة

.الاتجاهذلكفيالعبورمحاولاتكلأحبطتتيغيوت

)الانهلزلايمستونمستوطنةصوبكننجهاماتجهثمومن

الراحة.منقسطاويأخذثانيةليتزودإبسويتش(،

الممرموقعويحددليكتشفرحلتهكننجهاماستأنف

منالفرقةواقتربت.أم827عامشاهدهارزياالجبلى

المناطقأنإلا،الشرقيةالشماليةالجهةشيالجبليةأسسلسلةا

أيامأربعةالبعثةاستغرقتسيرها.أبطأتالوعرةالريفية

وأرسل.للجبلالفاصلالخطحافةتبلغأنقبلتقريئا

فيممراليكتشف،الركبمقدمةفيرجالهأحدكننجهام

نأفحواها،للامالمخيبةباخبارالرحلوعاد.الجبال

وتلاحقتالطريقتسدالانحداروشديدةضخمةجبالآ

الطريق.عنبحثا،فاشلةأخرىمحاولات

فيهبطأنهالبعثةأعضاءأحدذكرأغسطس42وفى

منحدراتتشابهمنطقةمنوشاهد،الجبليةالممراتأحد

الممرباكتشافكننجهاموقام.كاننجومنحدراتدارلنج

الممر،الواقعفيهوالممر،ذلكأنلهوتأكد.بنفسهالجبلى

على-الاكتشافهذاوعرفقبل.منشاهدهالذينفسه

طريقاشقماوسرعان.كننجهامممرباسم-العالمنطاق

دارلنجمنحدراتإلىالعبورسهلالجبليالممرعبر

بها.والامشيطان

،ام831عامإنجلتراإلىكننجهامعاد.حياتهخاتمة

أنواعصنفوهناككيو،حدائقفىفراغةوقتوقضى

إلىوعاد.الكشفيةرحلاتهخلالجمعهاالتيالنبات

الدراساتفىخبيراأصبححيثأم837عامسيدني
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هذهمنكننجهاماستقا!ويلز.ساوثنيوبمستعمرةالنباقية

فيودفن،أم983عامتوفي.نفسهالعامفيالوظبفة

النباتية.سيدفيحدائق

التيالمينويةللحضارةالرئيسيالمركزكئو!سوس

خلالإيجةبحرجزروبعضكريتجزيرةفيازدهـرت

قبلعشرالثانىالقرنإلى0003سنةمنالواقعةسةالفض

إلىنسبةالاسمبهذاالحضارةتلكسميتوقدد.المي!ص

علىكنوسوسوتقع.الأسطوريكريتملكمتوس

لكريت.الشماليالساحل

تقريبا..مق0004سنةإلىكنوسوستاريخويعود

قصرأولزلزالدمرالميلادقبلعشرالثامنالقرنوفي

وفي..مق0002عامنحوفيالمدينةفيشيدضصخم

.وتهدمآخرقصراحترقالميلادقبلعشرالخامسالقر)ط

جزيرةفياليونانيةالمدن-الدولأهمكنوسوسو!انت

وظلت..مق76عامالجزيرةالرومانغزاأنإلى،كربت

.الميلاديالرابعالقرنحتىمهمةدولةبمركزهامسخفظة

وهوإيفانز،ارثرالسيربدأالميلاديالعشرينالقرنوفى

كنوسوس.قصرفيالاثارعنالتنقيب،بريطانيآثارعال!ا

بحرمنطقةعنالمعلوماتمنالكثيرأعمالهأضافتوقد

.البرونزيالعصرفيإي!ق

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

وحشالمينطور،لعمارةاويونيالأ%أا

مينوسرةحضا،يجةإبحر

أستراليةكرضةأم(.259-0881)إليزابيثكنم،،

شلل:انظر.الأطفالشلللمعالجةلطريقةتوصطت

أستراليا.داخلالأدغالإقليمفيممرضةأصبحت.الأءلفال

تستطعولم،الأطفالشللوباءانتشرالأياممنيوموفيا

المرضىمعالجةإلىدعاهامماطبيةمساعدةعلىا!ممحول

الفوريةالمعالجةأنكنيوجدت.الخاصةبطريقتها

تشنجارتخاءعلىتعملحارةصوفيةكماداتبا!شخدام

تمنعوعادةال!!ملات

إلىيتحولأنمنالمرلي!

كنى،سسترخدمت

فيماتسمىأصبحتكص،

الجيشرفىممرضة،ب!لى

الحربخلالستراليالأس

الأولىحالميةالكل

وفي.م(41918-191)

كنيإليزابيثعيادةأنشأتام339عام

وقد.بأسترالياكوينزلاند،بولايةتاونزفيلفىبهاتخاصة

فيالأستراليةالمستشفياتفيالعلاجيةطريقتهاءصمت

أسلوبتوضحمحاضراتبإلقاءقامتكما.أم939عام

العالم.دولمنكثيرفىءلاجها

منوبالرغمويلز.ساوثبنيووريولدافيكنيولدت

الرسميةالأورافأنإلاام،886عامولدتأنهاذكرها

عنأبحاثعدةكتبت.أم8\لم0عامولدتأنهاكدت!ا

يمشونوسو!بعنوانالذاتيةواسميرة،الأطفالشللءرض

أم(.49)3أقدامهمكلى

الاسم:الثلاثةالعدمأقسامأحدالعربيةاللغةفيالكئية

بشرطإضافياتركيبامركبعلمإذنفهي.والكنيةاللقب،

بنت،ابن،،أم،أب:الاتيةالكدحاتمنبواحدةيصدرأن

مثل،وخالةوخالوعمةعمرأختبعضهموزاد،أغ

بأبالكنيةتصديراشتووقدهارونأخت،العربأخت

استخدامه.أحديمنعولمقليلفهوذلكعداماأما،أم،

الكنيةاتخاذمنالغرضيعودالتكنى.منالغرص

والتعظيم؟للتوقير-أ:أسبابعد.ةمنواحدإلىإطلاقها،

الرجليكنيكأن؟للتفاؤل-2"الكرأمأبوالنور،أبو:مثل

بقوله:الزمخشريأشمارذلكوإلىتيمنا،حسنةبكنية،لده

أبوالخير.،أبوالفتح:ذلكأمثلةومن(،بالمنىالكنى)

ألاسممقامالكنيةلتقوم-4الأكبر.الابنباسمالتكنية3-

مثل:بصاحبها،متصلةظاهرة-5.الصديقبكركأبي

أبوجهل.:مثل،للسخرية-36.أبوهرير،بوشامةأ،بوراسأ

بهذهتكنىوقد،أبونظارة:مثلمستعار،اسمبمثابة-7

ونبيللبنانى()صحفيصنوعيعقوبمنكلالكنية

(.مصري)صحفىءكلصمت

فيالأشخاصأعلامعلىالكنىتقتصرلا.أخرىكنى

الحمامأم:مثل،الأماكنأسماء-ا:إلىتعدتهابل،العربية

وأبوقير،النمرسوأبو،القرىوأم،القيوينوأمالمصريينأم11

مثل:المشهورةالحيواناتمنالأ%ضاسأعلام-2.سمبلأبوأ

للفرسأبوالأخطل،للثعلبأبواهـصينللأسد،أبوالحارث

.للعقربعريطوأم،وللمقبرةللثفمبععامروأمالمنتمإلبطن،

قشعموأم،للداهيةصبورأم:مثل،المعانيوبعض-!2

للخبزجابروأمللواء،الرمحوأم،للرايةالحربوأم،المموت

للخمر.ليل!وأمللصحراء،عبيدوأم

علىالحربفيالكنىبذكريعتدونالعربوكان

يومعلجا"رأيت:قائلهمقولذللطمن،الشجاعة!سبيل

،ليعرفكنيتهذكرأنهأيوتح!حى"تكنىوقدالقادسية

الجزيرةفيالقبائلبعضعندئراسطالاستخدامهذامايزالر

وأنا،فلانأنا:الشدةوقتأحدهمفيقولوغيرهاالعربية

"خذها:الحديثالقبيلهذاو!س،أخوفلانةأنا،أبوفلان
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"أنا:عنهاللهرضيعليوقول"،الغفاريالغلاموأنامنى

".القرمأبوالحسن

التعظيمامظاهرمنأعباسىاالعصرفىالكنىكانت

كمااتحاذها،علىحرصواأنفسهمالخلفاءأنحتىللفرد،

منعلىنفسهالخليفةيخلعهارمعميةكنىهناككانت

كافورتكنيةجاءتذلكومنشرفا،يزيدهأنيريد

المسك.بأبيال!خشيدي

منبمالكنىاستعماللقواعدمقررةآدابثمةوكانت

بل،فوقههومنأونظيرهإلىعنهالمكتوبيتكنىألاذلك

بغيريكتبهاأنكنيتهحرذإنوعليهإلا،ليساسمهيذكر

اسمهمنأشهركانتإنذلكالاسممجرىلتجريألف!

أبيه.واسم

:صنيتانعثهبأطرسوأ!كانوأصحابها.الكنىأشهر

فقد،ب!صيتهأض!سىاعننثىوقد.إبراهيموأبوأبوالقاسما

علبتوممنبكنيتى(.تكنواولاباسمى)تسموا!لإيهم!:قال

عنه:اللهرضيواسمهالصديقأبوبكراسمهعلىكنيته

،الجراحبنعبيدةوأبو،قحافةأبيبنعثمانبنعبدالله

كثير،وابنعامر،بنعويمرالدرداء،وأبو،عبداللهبنعامر

وأم،وأبوحعيفة،سلمةوأم،وأبوهريرة،الغفاريوأبوذر

وأم،الخدريوأبوسعيد،قتيبةوابن،الأنصاريةعطية

حبيبة.وأم،كلثوم

إذاالحقبواا!ضيةواالاسمترتيبحيثمنأما

يقدمأصلقبشاالاسماأجتمعإذا:كالتاليفيكوناجتمعت

إذااللقبيقدمأنأحيانأويجوراششيد،هارونمثلألاسم

أما،مريمبنعيسىالمسيحمثلالاسما،منأشهركان

أحمد،أبوالطيبفتقولبينهما،ترتيبفلاوالكنيةالاسم

المتنبي،أبوالطيب:أيضاتقولكما،أبوالطبوأحمد

أبوالطهيب.والمتنبي

المستعار.الاسمبمالاسمبماللقب:أيضاانظر

يانجلترا.ويلتشايربول!ية،محليةحكوميةمقاطعةكئيت

السوتبلدةمنوتدار،نسمة006775س!!انهاعدد

مارلبوروهيأضانيةاالرئيسيةوالمدينة.ديفايزيسالقديمة

!ميفرنيكغابةتقعر.الح!صميةبمدارسهامشهورةوهى

دونزوسكص!منطقةمنوجزءسالزبريأرضمنوحزء

يقعكما.كنيتمقاطعةفيالخلابالطيعىالجمالذات

ويقع.بيوزيوواديأفونوقناةكنيتمدينةأططقةافي

ضمنهاومن،المقاطعةضمنالتاريخقبلماآثارمنالعديد

أفيبوري.:انظر.أفيبوريقريةقربالحجريةالدائرة

الأمريكيةالحكومةفىبارزةأصبحتلعائلةامعمافيي

كنيديفيتزجيرالدجون.والصناعةالعملوعالموالسياممية

.أم069عامالأمريكيةالمتحدةللولاياترئيساانتخب

فيتزجيرالد.جون،كنيدي:انضر

والدم(.9691-1)888كنيديباتريكجوزيف

.الشيوخبمجلسالأعضاءوإخوتهأمري!ظرؤساءالأحد

الرجالأغنىمنوكان،الحكوميةالمراكزمنالعديدشغل

الأمري!صة.المتحدةبالولايات

مصرفإدارةعلىحصلعاما25عمرهكانعندما

مصرفرئيسوأصئأصغربوسطر،بشرقيصغير

منكبيرجزءعلىحصل.الأمري!جةالمتحدةأ!لاياتبا

والأراضي.والسنداتالأسهمافيبالاستثمارتهثرر

هيئةفيكنيديروزفلتد.فرال!ظينالرثيسعين

عامفىحديثاأنشئتالتيوالبورصةأجةالماالأ:راثا

لأمريكاسفيراعينلها.رئيسكأولاختيارهوتم.ام349

.أم049حتى3791عاممنببريطانيا

هارفارد.جامعةفىوتخرجبوسطرفيكنيديولد

-أم098)فيتزجيرالدروزمنتزوجأم419عامفي

دوركنيديأصئلروز.بوسطنحاكمابنةأم(599

لعائلتها.السياسيةالحياةفيبارز

-أ19)5الابن،كنيديباتريكجوزيف

العالميةالحربأبطالوأحدكنيديأبناءأكبرأم(.449
الأمريكية،للبحريةتابعةطائرةقائدبوصفه،تبرع.أضانيةا

-فألمانياصواريخقاعدةضدةخص!إمهمةفىيعتشركأن

طائرتهم.انفجرتعندماطائرتهومساعدكنيديقت!!2،

ماساشوسيتص!.بولايةهلصىزأصد

فرانسيسروبرت

-أ)259.كنيدي

أبناءثالثام(689

وروزباتريكجوزيف

عامانائباعمل.كنيدي

عاممنالمتحدةللولايات

،ام649عامإلىأم619

الشيوخبمجلسوعضوا

بهيديفرانسيسروبرتنيويوركولايةمن)مشاتور(

6591منالواقعةللفترة

بلوسسرحانسرحانالفلسطينياعتاله.ام689إلى

عنمرشحاللرئاسةحملتهأثناءأم689يونيوفيأنجلوس

لإسرائيل.المؤيدكنيديلموقفوذلكالديمقراطىالحزب

.العدلوزارةفيوكيلاام519عامالحكومةدخل

للجنةمستشاراأصبحأم559إلىأم539عامومن

لدىاشتهر.الشيوخبمجلسأصلتحقيقاتالدائمةالفرعية

لجنةمستشاريكرئيسالخمسينياتأواخرفيالجمهور

والعمالية.الإداريةالخالفاتفيحققتالتيالشيوخمجلس
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الشيوخمجلسلعضويةجونأخيهانتخابحملةبرظم

.أم069عامالمتحدةالولاياتورئاسةأمء9.عام

وتخرجماسالشولحميتسبولايةبروكلينفيكنيديهـلد

.الحقوقبكليةفيرجينياوجامعةهارفارد-تجامعةفى

أبناءأصغر(-م2391).كنيديمورإدوارد

قيدعلىالباقىوالوحيد،كنيديوروزباتريكجوزإبف

عاممنذالأمريكيالشيوخمجلسأعضاءأحد.مخهما؟الحيا

.ام162،

إلىأم969عام(!ن

حاملأصبحأم171،

رئيسمساعدا&!ط

بمجلسالديمقراطيالحزب

للجنةرئيساوخدم.خالشيم

منالشيوخبمجلسسائيةالقص

حتىام979ام!

كنيديمورإدوارد.ام181

أصبحأم879عامفي

كان.الإنسانيةوالمصادرالعمالللجنةرئيساكنبدي

عامعنالديمقراطيالحزبعنللرئاسةناجحغيرمرثحا

ماساشوسيتس.بولايةبوسطنفيكنيديولد.ام018

ماريروز:هنبنات5كنيديلعائلة.كنيديبنات

تزوجت(م8491-0291)وكاثلين(،-م191)8

-أم129)وأيونيس،هارتنجتونالماركيزمن

حفظقواتعلىأشرفمنأولشريفر،سارجنتزوبرخة

منمتزوجةكانت(-أم29)4باتريشياو،السا،م

.إستيفنزوجة(-أم9)28وجينفورد،لوبيترالمصل

السفن.لشحنشركةمديرسصث

فيتزجيرالد.جون،كنيدي:أيضاانظر

مكتشف.(م8481-181)8موئدإد،يكئب!

خلال()الأبورجينالأصليونالأستراليونقتلهأترالى

كوينزلاند.شمالييوركلكيباسفكشافه

إحدى،غيرنزيفيكنيديكورتبلىإدموندلد،

.أم084عامسيدنىإلىذهب.الإنجليزيةالقناةجزر

مسحفيواشتركالعاممسئالأراضيقسمإلىانضء

بولايةفيليببورتبمقاطعةبورتلاندخليجأرأءكي

السيرحملةفيثانياقائداخدمأم845عامفيفكضقريا.

منطقةإلىحملةقادكوينزلاند.لوسطميتشلتوص،س

عامفي.ام847عامأممتراليابجنوبيكريككوبر

بينالواقعةللأراضيبعثةليقودكنيدياختيرأم،848

كم.008حوالىتبعدالتييوركوكيبروكنجهامخلإج

منكنيديرأسهاوعلىالمجموعةأبحرت1848عاموفي!

تلي.باسمحاليايعرفممامقربةعلىراتليسناكفيس!دنى

72بومزودينمسلحينر-جلا31منالمجموعة3صونتزر

الحيواناتأنإلا،عربات3وخروف01و.-خصانا

الأراضيفىونفعهافائدتهاس2يفتركانالتي-والعربات

أرضعلىتماماعمليةغيرأصبصت-المنبسطةالداخلية

علىوكان.تلينوواديعندالمموةالإستوائيةالفابات

الكثيفةالمنخفضةالأشمجار:خلالتقماإلطريقأنإجمموعةا

جلودهمالكرومأشواكقطعتوقد،المنتشرةوالنباتات

إحدىتحطمتوعندما.و!ستمرةشديدةالأمطاروكانت

المستنقع،طينفي،الأخريانالاثنتاتوغاصت،أكرباتا

يتركأنإلىاضطركماصتمنها.يستغنيأنكنيدي!سر

منوالعديدالعيناتصناديقأالقطعومناشيرا،ممعاول

كنيديكان.العرباتعلىم!خملةكانتالتيأشجهيزاتا

بعدوتوفييورككيبقربالأصليونالسكانحرحهكنيديإدموند

قادثم،حاكيجاكىالأصليير،ا!حممكادمندليلهوهرب.بقليلانرلك

البعثة.افرادلبقيةإنقاذأسقة
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التقدمعلىالبعثةيساعدسوفالحمولةتخفيفأنيأمل

كم03المجموعةتقدمتأسابيعمشةوخلال.أسرعبصورة

موعدعنشأخرواأنمنمتخوف!تالبعثةأفرادوأصبح،فقط

أعسطس.ش!هرفىشمالأبرامبلبالسفينةلقائهم

البعثةأخذت،رينجديفايدنججريتسلسلةعبوربعد

وبالمرميتشلنهريفعبرت.أسرعبصورةالتحركفي

نوردثنهرورافقوا،الجبالفيعليهاعثرفتحةخلال

وصلتعندمالكن.تشارلوتبرنسيسخليجإلىكنيدي

قدبرامبلالسفينةكانتأحضوبر،فيهناكإلىالمجموعة

مستقرةغيرممطقةخلالطريقهاالبعثةوواصلت.غادرته

وصعبة.

آ،روكنحهامخليجمغادرةمنأشهرستةبعد

وهناكديركشن،رأسقربخلئويموثعندحضيدي

المعسكرعندأ!رحاثمانيةتركحيث،المجموعةقسم

مندليلهضمنهممن،رجالهمنأربعةمعالسيروواصل

شلبرن.خليجعند،جاكيجاكي،الأصليينالس!طن

وعلىبمفردهماالرحلةجاكيجاكيمعكنيديواصل

منالثافطالأممبوعوفي.يورككيبمنكم02بعد

ماتحيثجلينأاالأصليونالسكانهاجمديسمبر،

يلحقلكيقاومفقدجاكىجاكىأماالفور،علىكنيدي

خليجإلىإنقاذفريقجا!صجاكىقاد.برامبلبالسفينة

قيدعلىفقطأ!الرجامناثن!!فوجدشلبرنوخليجويموث

.الحياة

أم(.639-)1791فيتزجيرالدجون،كنيدي

عاممنالمتحدةللولاياترئيساكانأمري!ي!مياسي

انتخابهيتمرئيسأصغروكان.أم639عامإلىأم619

النارعليهاطلقتوقد.رئاستهأثناءيموترئيسوأصغر

.أم!63نوفمبر22فىفقتل

فىماساشوسيتصبولايةبروكلينفىولدكنيدي

جوزيفوالدهاعتمدوقد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

جونتحرجمليونيرا.أصبححتىنفسهعلىكنيدي

فيتطوعهوبعد.ام049عامهارفاردجامعةفيكنيدي

قواربم!سريةم2491عامقاد،الأمريكيالأسطول

مدمرةشوت،م4361عاماغسطس2وفيالطوربيد.

معهآخرونوعشرةكنيديونجا.نصفينإلىقاربهيابانية

وساممئثنيديوقد.قريبةجزيرةإلىبأمانوممبحوا

.الفذةوقيادتهلبطولتهوالبحريةالأسطول

حيثأم469عامالسياسيتاريخهكنيديبدأ

انتخبأم،529عاموفي.النواببمجلسعضواانتخب

انتخابهاعيد،أم89ءعاموفي.الشيوخبمجلسعضوا

الديمقراطيللحزبالقوميالمؤتمروفى.الشيوخبمجلس

.المتحدةللولاياترئيسااشحابهيتمرجلأصعربهيدي.فجون

الاقتراعفىالحزببترشيحكنيديفازام،069عام

علىكنيديفيهفازقوياسباقاأم069عامشهدو.:أ!الأ

المتحدةالولاياتتاريخفيمرشحأصغروأصبحني!صسود

رئيسا.انتخابهيتم

برنامجهعلىالجديدةالحدوداسمكنيديأطلهت

الذي،للسلامالأمريكىبرنامإلفيلقوكان.التشريعي

الرئيسبرامجأنجحأحدأم619عاممارسفينفذ

بمساواةالمطالبةأصبحت،الداخليةالشؤونوفي.كنيدي

.كنيديعهدفىالمشكلاتأهمأمريكافيبالبيضالسود

الكوبيونالمعارضونقامفقد،الخارجيةالشؤونفيأما

للإطاحةأم169إبريلفيبلادهمبغزوامريكيةبمساعدة

كنيديواعترفكارثةإلىذلكأدىوقدكاسترو.بفيدل

انفجرتكماالخنازير.لخليجالفاشلالغزوعنبمسؤوليته

علمتعندما،أم629أكتوبرفيأخرىكوبيةمشكلة

كوبافينصبقدالصوفييتىالاتحادأنالمتحدةالولايات

وقد.الأمريكيةالمدنضربعلىالصوارلإلقادرةبعض

الصواريختنقلسفنأيبارجاعالاسطولسفنامرت

السوفييتيالرئيص!أمرذلكإثروعلىكوبا.إلىالسوفييتية

الهجوميةالصواريخجميعبإزالةخروتشوفنيكيتا

السوفييتية.

بإعطاءالسوفييتيالاتحادهددأم،619عاموفى

التموينطرقجميععلىالسيوةالشيوعيةالشرقيةألمانيا



117أسكتلنداكنيسة

منيونيووفي.برلينإلىالغربمنالقادمةوالبريةالجوة!ة

برلينممشكلةكنيديبحثأم،619!م

وفيبالنمسا.فيينافىيومينداماجتماعفىخروتشوف

بينسوراالشرقيونالألمانبنىالعامذلكمنأغس!س

.الغربباتجاهالهربمنالناسلمنعوالغربيةالشرقيةبرلير،

فأرسل.أزماتمنطقةاسياشرقيجنوبمنطقةوبفت

عامىأمريكيينعسكريينمستشارينكنيديطإليه

.ام629و1611

والولاياتالسوفييتيالاتحادوقع،ام639يوليووفي

النوويةالتجاربحظرمعاهدةالمتحدةوالمملكةالمت!دة

تحتوكذلكالخارجيالفضاءوفي،الجويالغلاففي

فقط.الأرضتحتبذلكوالسماحالماء،

نوفمبر22فيعليهالناربإطلاقكنيدياغتيل

دالاسشوارعأحدفىموكبفيكانعندماام639

واتهمأوزوالدهارفيلياعتقلوقد.تكساسبولاية

مصفحة،!ميارةإلىنقلهوأثناء.الجريمةهذهبارتكاب

وأرداهروبيجاكالمممهليلينادصاحبمنهاهـهـب

قتيلا".

تقريرأوضح،أم469عامجرتالتيالتحقيقاتوفي

فيمتخصصةلجنةلكن،بمفردهتصرفأوزوالدأنوارر،

كنيدياغتيالأنأم789عاماستنتجتالنوابمجاس

م!ؤامرة.عنناتجاكانربما

تعنيفهي،أساسيانمعنيانلهاالنصرانيةفىافىفيسة

منمحددةمجموعةلديهمالذينالنصارىمنمب!معا

النصارىيستعملهالذيالمبنىأيضاوتعني.الم!عقدات

.دةللب

تعنىكنيسةكلمةكانت،الأولىالنصرانيةالقرونفي

حدثأم450عامفيولكن.النصارىكلمصخمع

أوروباشرقوكنيعسةأوروباغربكنيسةبينانفسام

وغربأوروباشرقفىالكنائسأصبحتامسيا.وكأرب

غربفيالكنائسآما.الشرقيةبالأورثوذكسيةتعرفآسيا

الغربية.بالكاثوليكيةتعرففأصبحتراأورأ

حركةقيامأدىالميلاديعشرالسادسالقرنوفي

نتجانقساماالغربيةالكنيسةانقسامإلىالدينىالإءيملاح

عدداالبروتستانتوأسس!.البروتستانتيةالكنيسةقيامعنه

تشملدينيةطوائفغالباتعسمى-الجديدةالكنائسمن

)المنهجية(والميثوديعستواللوثريةوالمعمدانية،الإفيجيلية

ثسيخية.لىوا

لأنهمللكنيسةمبانالأوأئلالنصارىلدىيكنلم

كانوأ.لهمالروقانيينالحكاماتهاماتمنيخافونكاذ!أ

الأرضتحتكراتفيأوالخاصةالمنازلفيسرايلفتون

بناءالنصارىبدأ.الموتىيب6سراتسمىوحجرات

معهمتسا!حعندماالميلاديالرابعالقرنفيأكناشا

الكبير.قسطن!يينالرومانيا!مبراطورا

أكثرالبازيليقانمطأصبحلإديالمبالرالغالقرنخلال

البازيليقاكانت.الكنائستصىميمفيشميوعاأ؟شكالا

ايإداريةللأغراضالرومانهافيكبيرةقاعةأ،!حلا

عشروالسادسعشرالحاديالقرنينوبين.والقضائية

في.الكاتدرائياتمنالعديدالنصارىبنىا.ليلاديين

فننمطيبينالكناشمنال!صثيرتجمعالحاضرأوقتا

والحديث.التقليديأمحمارةا

الموسوعةفيصلةذاق،مقالات

الشرقيةالأورثوذكسيةالكميسةالعمارةأجمازيليظا

الكاثوليكيةالروماليةالكنيسةالكاتدرائيةأبروتستانتيةا

(.الحكم)نظامالمحتلةفلسطينإسرائي!!،انظر:.الكئيست

بهاالمعترفادوحيدةالوطنيةسةالكنهأسكتلئدا!فيسلأ

فييسمونهاوأحياناأرركتلندا.فيالحكومةقبلءن

الأسكتلنديينغالبيةإليهاوينتمي.الكيرككنيسةاسكتلنداأ

قس.000.2ونحو-تضو009).00نحولديها،

وتتمتع،ومشيخيةإصلاحيةكبسةأسكتلنداكنيسة

لمناقشةعرضةليستو!ساراتها،الذاتيةالإدارة!حرية

رأيه.قبولأوانبرلمان

رئيسهوالمسيحفإنالمشيخيةالكنائصي!كلفيوكما

دينهمفىالأعلىالمرشدهووالإفيحلأسكتلندا،!كنيسة

القديمالعهدكتابيمنبكلأاالالتزاويجب.حياتهمأ

تقبل.اعتقادهمفيالربكلمةلكونهماالجديدالعهد،

وستمنستراعترافثانويةدر-خةفيأسكتلنداكنيسة

وجونكالفنجونالمصلحينتعاليموتعتبر.الإيماني

ال!سية.العبادةمصادرؤوكص!

لكنيسةمميزةعلامةالأسكتلنديالإصلاحروحماتزال

الأحدليومالنصرانيةالهويةعلىالكنيسةوتؤكدأسكتلندا،

وصلاة.والعبادةللراحةيومينتجعلهماإذالسبتيومأ

تعقد.والوعظالإنجيلقراءةعرءتركيزبهاالكنيسة

تعقدالكناشوأكثر.بانتظامولكنأحياناالقداسمححلوات1

الصلواتمعظموفي.السنةفيمرأ!21إلى4بينالقداس

للصلاةكتابأونصرانيةطقوسمجموعةتوجدلا،العامة

القساوسةمنكثيريستعمل،ول!ن،نهجهعلىجمسيرون

.عامبنموذجليمد،3العامالرهبنة"كتاب

مجامعبوساطةديمقراطياوتدأرأسكتلنداكنيسةتنظم

كنيسةمجلسمحلىتجمع؟ويديرهرميا.اشسلسلة

الكنيسةوشيوخالقسعلىيصخويالذيالوطنيةأسكتلندا
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العموميةالجمعة

تجتمعأسكتلندالكيسة

سمة،كلواحدةمرة

قعاوسةمنوتتكون

وشيوخبروتستات

مشخبين.كنيسة

مجالسالعلياالمجامعوتسمى.المنتخبينالشعبوعامة

الكنسية.والمجالسالمشيخيةالكنيسة

سنويا.تجتمعأضياأحموميةاالجمعيةهوالنهائيوالمجمع

بأعدادأحضيسةاوشيوغمنتخب!تقساوسةالجمعيةتضم

الجمعية.كيراقبساميامفوضاالمك!ةتعينعموما.متساوية

انتخابويتمنفسها.الملاصةحضرتأم969عاموفي

عاموفي!شويا.،الجلسةرئيسوهو،الجمعيةرئيس

العملحقأخساءامنحعلىالجمعيةوافقتأم669

نأبإمكالهنأصبحأم689وفي.للكسيسةراعيات

قساوصعة.يصبحن

رسميابهاالمعترفالقوميةالكنيسةإفجلترا!

إليهاوينتميإنجلترا.ملكهوالأعلىورئيسهالإنجلترا،

تعدلأنهاكاثوليكيةكنيسةوهىالإنجليز.نصفمنأكثر

لأنهاأيضاإصلاحيةوهي.الكاثوليكيةللكنيسةامتدادا

القرنفىظهرتاختىالبروتستانتيةالإصلاححركةقبلت

لأنأيضاأسقفيةكنيسةأنهاكما.الميلاديعشرالسادس

كنيسةنفسهاعلىوتطلق.وشمامسةوقسساأساقفةلها

.الحواريونبثهاالتيبالعقيدةالتمسكتدعيلأنهارسولية

للكنائسأمهيبلأيضاالأنجليكانيةأممنيسةباوتعرف

وويلزأيرلنداككنيسةالعال!فيالمنتشرةالأنجليكانية

الأممكتلندية.والأسقفية

عقائدهاإنجلتراكنيسةتستمد.الكنيسةمعتقدات

ومقرراتالإنجيلمنرسوليةكاثوليكيةكنيسةبوصفها

ماعلىوتعتمد،أعقبتهالتيالثلاثةوالمجاجمعنيقيةمجمع

العامة.الصلاةبكتابيعرف

نتربريكا:مقاطعتينإنجلتماكنيسةتضما.لكنيسةابناء

ومطران.الموانيسمىأساقفةرئيص!منهماولكل.ويورك

مقاطعةكلوتنقسم.يوركموانمندرجةأعلىكالتربري

03كانتربريمقاطعةوتضم.بالأسقفياتتعرفمماطة!إلى

يشرفأسقفيةوكل.فقط41يوركتضملينماأسقغ!ية

.مساعدونأساقفةأطعظمهاوأسقفعليها

فيقراراتيتخذعاممجلسللاضيسة.الكنيسةإدارة

هذاويتكونوالشعائر.والطهقوسوالتعاليماالعقيدةمسائل

الدين،رجالومجلس،الأساقفةمجلسمنالمجلس

العامة.ومجلس

إلىبأصولهاإنجلتراكنيسةتعود.تاريخيةنبذة

أدخلهاالتىالرومانيةوالكنيسةالقديمةالسلتيةالكنيسة

عامكنتفىنزلالذيأوغسطينالقديسإنجلتراإلى

حتىالروحيةالبابابسلطةتقرالكنيسةوكانت،م795

وألغىالبابامعتشاجرالذي،الثامنهنريالملكعهد

أجازأم534عاموفىإنجلترا.كنيسةعلىسلطته

وليسالملكبموجبهأصبحالذيالسيادةقانونالبرلمان

الأحداثمنالعديدوبعد.الكنيسةرئيس!البابا،

أصبحتإنجلترا،فىالنصرانيةبهامرتالتيوالتفاعلات

نظمهافىالكاثوليكيةالكنيسةعنمتميزةكنيستها

تعاليمها.وبعضوهيكلها

رئيسبنتاريخيلقاءعقدأم669عاموفي

،الفاتيكانفىالسادسبولوالباباكانتربريأساقفة

الرومانيةالكنيسةرؤساءبينرسميلقاءأولكانوقد

هنريعهدمنذالأنجليكانيةوالكنائسالكاثوليكية

أساقفةرئيسحضرأم789عاموفى.الثامن
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عهدمنذمرةلأولالبابويالتنصيبمراسمبريكا-

أولالثانىبولالباباأصبحأم829عاموفي.أللإصلإخ

الكنسيالمجلسوافق.ام531عاممنذإنجلترا،ريزبابا

قسيساتالنساءتر!سيمقبولعلىإنجلترألكفسة

الكنيسةوأعضاءالقساولممةمنبكثيرحداممامية،الكن!

أولاختيارتم.الكاثولكيةالرومانيةبالكنيسةللالت!حاق

.أم499عامقسيسةامرأة

صلةذاتأخرىمقالات

تراجم

تومالرالقديسمور،جفريفيشر،القديس،نتربريكاأوعسماير

جورخ،هربرتللوردا،دكوجاحود،وند

من(لثاا)هنريهيو،تيمرلاللوردا،مزيرا

نيكولاس،ليريد

صلةذاتأخرىمقالات

البروتستالتيةالصلاةكتابالتراكتريونالأس!!

أسكتلنداكنيسةالتنصيراللوثريالدييالإصلأ(!

لمىالعاالكناشمجلصالكميسةجيم!حركةأكس!شرد،

الملكيةيرالدليودلأنجلإحاا

والتلاثونالتسعةالموادالربا!الشماءالحاتوليكالأنجلإكانيون

يستالميثودلامبيثقصرلإنجي!عا

كنيسة،و!شمنسترئيةراتدلكاادلبيور/حاا

كنيسةالأنجليكانيون،ان!:الإئجيلية.الكذيسة

إنجك!ا.

.الأقباطانظر:.القبطيةالأورثودكسيةالكذيسة

تجفأكبرتمثلالكاتوليكيةالرومائيةالكأيسة

يمثلونبليونبنحوأتباعهاويقدر،العالمفين!هـاني

أسقفوهوالبابا،الكنيسةويقود.اعالماسكانخصس

صغيرةدويلةتعدالتيالفاتيكانبمدينةمقرهمنروهـإ،

شعؤونتصريففيويساعده.رومامدينةداخلمسش!لة

يطلقالتيالإداراتبعضالعالمفىوإدارتهاسةال!

كوريا.رومانعليهـ،

والأمريكتينأوروبافيالكاثوليكمعظميعيش

وإيطالياأيرلنداوجمهوريةفرنساوفي،والجنوبيةاثكالية

أمريكاأقطارمعظمفيالسكانمعظموينتمى.وأسجانيا

بإدارةالكنيسةوتقوم.الكاثوليكيةالكنيسةإلىاللارينية

العجزةودوروالملاجئوالمستشفياتوالجامعاتالمدارس

التىالأقطاربعضفيالكاثوليكوكون.البلدانتلكفي

وكان.قويةسيالمميةأحزاباكاثوليكيةغالبيةترو؟

السياسيأوروباتاريخفيكبيرأثرالكاثوليكيةلل!جمسة

والفنى.والأدبيوالث!لافي

الكاثوليكالرومانمعتقدات

الكنسيةاب!علىبناء،الكاثوليكعقائدتكونت

الخطيئة2-.والخلقالثالوثا-:التاليالنحوعاى

بعدالحياةأوالبعث4-.الكنيسةطبيعة3-.وا.لخلاص

الم!-ت.

فيقولونبالثالوثالكاثوليكيعتقد.والخلقالثالوث

وروح)المسيح(والابنالأب:أشخاصثلاثةفيهواحد41بإ

كلأنويعتقدون،الثلاثةبالأقانيممايعرفوهوالةدس،

اللهإنويقولون.حقيقيإلهوأنهمتميز،الثلاثةمنوأحد

لعنايته.وفقايستمروإنهباختيارهالعالمضلمق

فيوردلماوفقا،الكاثوليكيعتقد.والخلاصالخطيئة

خطيئتهوأن،اللهوعصىالخطيئةارتكبادمأنالإ.نجيل،

ابنهأرسلقداللهوأن،العالمهذافيمولودكلفيسرت

الخطاياكلمنالبشرلإنقاذ(الثالوثفىالثاني)اعشخص

الخطاياأمالأفراد،ورثهاالتىالأصليةالخطئةكانتسواء

الإلهي.القانونخرقطريقعنحياتهمفيارتكبوهاالي

إلىتهدفنصرانيةجماعةالكنيسة.الكنيسةطبيعة

والنظامالعقيدةعلىوالمحافظةالوحدةإلىالنصارى-ذب

استمرارذلكأنويعتقدون.المسيحأرادهاالتيوالعبادة

.الخلاصفي(السلام)عليهءيسى

لاالكاثوليكمفهومفيالحياةإن.الموتبعدالحياة

إلىوتصعدالجسدتتركالنفسإنبلالجسد،بموتتضت!

لمالتيالنفوسفيهتتصلمكانوهوالمطهر،أوا!سماء

تطهر،حتىتعذبوتظل،الكاملالنقاءدرجةإلىزرص!ل

.الملكوتبدخوليسفلهاوعندئذ

والطقوسالعبادة

ولكنهم،أشخاصثلاثةفيهواحداإلهاالكاثوليكيعبد

وبعضالمسئ!أمكمريمالأشخاصبعضأيفمايئلدسون

الأشياءوبعض،المسيحموطنلحمكبيتأ؟ماكنا

ا!الصليب.

السيدبعشاءالاحتفاءوهوالقدالر.أوالقربان

والنبيذالمسيحجسدإلىالخبزيرمزالقداسوفي.ا.لمسيح

المقدسالربانىالعشاءوتسمى،يعتقدونكما،دمهأىإ

الرحمة.بذلكوتنال

التثبت2-التعميد-أ:الكاثوليكطقوسأهمتمثل

الدرجات5-والاعترأفالكفارة-4المقدسالقربان"أ

.والعجزةالمرضىدهن7-الزوأج6-اممهنوتية

في:الكنيسةوظائفتت!ثل.الكنيسةوظائف

طريقعنبالفضائلالتحليعلىالنصارىمساعدةا-

إرشاد3-.النصرانيةالتعاليممعرفة2-.والعبادةالوعظ

الله.إلىالنصارى
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وخدمتهمالنصارىبقيادةالنصرانيالدينرجاليقوم

الدينية.التعاليموإلقاءوالوعظوالقداسالطقوسممارسةفى

المطارنة:ثلاثدرجاتإلىالكنيسةرجالوينقسم

بعضأداءفىالعامةويشاركوالشمامسة،والقسس

فىبالتدريسوالقياملتعاليمهانشرمنالكنيسةوظائف

ومؤسساتها.مستشفياتهافيوالعملمدارسها

الكنيسةإدارة

مسؤوأ!وهو،الإداريأعي!،اقمةالبابايمث!!البابا.

والروحية.الإداريةاأ!ناحيةامنبالكنيسةيتعلقماكلعن

يكونونجماعةوهمالبابا،مستشاروفهمالكرادلةأما

الجديدالبابااختيارمسؤوليةعليهتقعالذيالكرادلةمجمع

.الضرورةوقت

:اللجانمنوعددسرأمينمنتتكون.البابويةالإدارة

السرأمناءعليهميطلقفريقولهاالكرادلةلجنة

بالكنيسةالخاصةالمسائ!علىويشرفون)السكرتارية(

المرهوتية.واوالإداريةالقانونيةلاسيما

ويت!صن،بالبااأماممسؤولودوه!.(لأساقفة)اا!لطارنة

يرألرأ!ذياأجابااشيهمبمنالأساقفةمنالمطارنةمجمع

أحصيسة.اقيادةعنمسؤولوالمجمع.المجمع

يديرهاالكنيسةمنحدوديةمنطقة.الأسقفيات

والدينية.الإداريةشؤونهايتولىأسقف

الأولعهدهافيالكنيسة

امنواقدإسرائيلبنييهودمنالأوائلالنصارىكان

ودعوةعقيدةللنصرانيةتطورحدثولكنرسولآ،بعيسى

وأنشأاليهود،غيرإلىالنصرانيةبنقلقامالذيبوليدعلى

زاد،م67عامموتهوبعد.الغرضلهذاالكنائسمنعددا

إلىالقدس!منالنصرانيةمركزوانتقلالكنائسعدد

ما.ورروالإسكندريةبسوريا،أنطاكية

الأولىالثلاثةاغروناخلالالكنيسةواجهت

فكريةحركاتوظهرت،الرومانجانبمنالاضطهاد

الكنيسةولكن.الكنيسةلتعاليممناهضمةوفلسفية

)مذهبالغنوصىالفكرخطرعلىالتغلبعتاستصاإ

.الروماناضطهادوتحمل(العرفان

مسارفيتحولنقطةالن!مرانيةقسطنطيماتاعتناقكان

والحقوقالعبادةحريةم331عاممئفيإنهإذ،الكنيسة

وأصبحت.الإمبراطوريةفىالدينيةالجماعاتلكلالمتساوية

الإمبراطورية.فيالمحببةالرابالديانةالقرنبنهايةالنصرانية

غيركبيرةجماعاتدخوأإلىأدىالاعترافهذاولكن

شؤونفيالإمبراطوروتدخل،النصرانيةفيمخلصة

مستقبلتاريخفىسىءأثرلهكانالذيالامر،الكنيسة

المجامعمنالعديدانعقادالفترةهذهشهدتوقد.النصرانية

وقد.النصارىبينالخلافيةالعقديةالمشكلاتلحلالمصرانية

فيكبيرأثرالخلافيةالمسائلبهاحسمتالتيللطريقةكان

فانفصلتروما،لكنيسةمخالفةشرقيةكنائسظهور

والكنيسةمصر،فيالقبطيةوال!ضيسة،الأرمنيةالكنيسة

الكنائسهذهوبدأت.اليعقوبيةالسوريةوالكنيسة،الأثيوبية

جغرافيةلعواملالغربيةأممنيسةواروماسلطةعنتبتعد

وسياسية.وثقافية:اقتصادية

الوسطىالعصورفىالكندسة

الرابعالقرنإلىالخامسالقرنمنالوسطىالقرونتمتد

الإمبراطوريةانهيارالفترةهذهشهدتوقد.الميلاديعشر

ظهورإلىهذاوأدى.صغيرةممالكوظهورالغربيةالرومانية

لوحدةوطريقاللسلطةمركزاالبابويةوسلطخهاالكنيسة

نفوذوقوي.الرومانيةالإمبراطوريةمنبدلآالغربيةأوروبا

الدولمنالعديدفىالنصرانيةوانتشرتال!ضيسة

بينالرسمىالانفصالالفترةهذهشهدتكما،الأوروبيةا

فترةمنذبدأالذي،الشرقيةوالكناشالغربيةأممنيسةا

التفتيشمحاكمإنشاءأيضاالفترةهذهوشهدت.سكرة

ظواهرومنع)البدع(أ!رطقةاحركاتلقمع:استحدامها

الحركةالفترةهذهفىظهرت.الكنيسةعنالأنشقاق

سعتوالتي)المدرسية(،بالسكولاستيةالمعروفةالعلمية

عنهاأ!دفاعواالنصرانيةللعقيدةعقليةوضئأسه!إلى

وكان.النصرانىاللاهوتفيالخلافيةالمشكلاتوحل

بيكونوروجر،الألمانىماجنسألبرتسأعلامهامن

.الإيطاليانالأكوينيوتومابونافنتوراوالقديس،الإنجليزي

وأالكنيسةبينالصرأعبوادرالفترةهذهخلالبدأت

إخضاعالبابواتوحاول،والأباطرةالملوكوبينالبابوية

التمردالاخرونحاولبينما،لسلطانهموالملوكالأباطرة

داخلانشقاقالقرارهذاوصاحب.البابويةالسلطةعلى

وجدال،البابويةمركزحولرجالهابينوتناف!م!الكنيسة

وقد.الكنسيةوالدينيةالإداريةالمنظماتوبينالبابواتبين

الكنيسة،سلطةمنأضعفتسيئةآثاركلهلهذاكان

حركاتوبدأت.والأخلاقيالدينيمركزهاإلىوأساءت

مركزهاإلىبالمؤسسةوالعودةالداخليالإصلاحإلىتدعو

مقاومةأمامالدعواتهذهتستمرلمولكن،الديني

الكنسية.السلطات

المضادةالإصلاحيةوالحركةالإصلاح

والفسادالدنيويةبالأمورالاهتمامالبابويةعلىطغى

وقد.الغفرانبصكوكعرفماواستحداث،الإداري

ثمومن.بالفشلباءتولكنهاللإصلاحمحاولاتبرت

مأ517عامام(ا-546)483لوثرمارتنجهر

الغفرانحولالكنيسةمعتقداتفيهاهاجمالتىبأطروحاته
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أدتدينيةلثورةبدايةإعلانهوكان.عنهتنشأالتيوالمفا!سد

أوروباانقسامإلىوأدت،البروتستانتحركة.!ورإلى

القرننهاياتمعوالبروتستانتالكاثوليكبينيةالغربى

الطائفتين.بينوحروبصراعاتوبدأتعشر.السادس

رئيسانفسهالثامنهنريالملكأعلنمثلا،إنجلترأففي

أصبحتسيادةمرلممومأم534عاموأصدر،للكنبسة

للاضطهادالكاثوليكوتعرض.بروتستانتيةإنجلتراءبموجه

قوانينبعدفيماالحكومةوسنت،المدنيةحقوقهموفقدان

أسترداداستطاعواالكاثوليكأنورغم.الكاثوليك!لقم!

الصراعأنإلا،لاحقوقتفيوالسياسيةالدينيةحقوةعهم

منجزءاأصبحأيرلندافيوالبروتستانتا)كاثوليكبين

نحوالانويوجد.الأيرلنديةالقوميةأجلمناعالص

وأكثربريطانيافيكاثوليكيمليونونصفملايينخمهمة

أيرلندا.جمهوريةفيملايينقلاثةمن

كردالحركةهذهظهرت.المفمادةالإصلاح،حركة

بيناسعستديخيةطوائفوقادتهااللإصلاخلحركةفعل

والسياتيينوالكبوشيينكالبرنابيينام053-أ452(عامي

ولقد.الكاثوليكيةالحياةإصلاححاولواالذينمنوغيرمم

عاملويولاأغناطيوسأنشأهاالتياليسوعيةالجمعيةأدت

استطاعواإذبمالطائفيالصراعذلكفيمهمادوراامد!34

كانتكبيرةمناطقواكتسبوا،البروتستانتتقدمإيقاؤ!

وهولنداولوكسمبرجبلجيكافيالبروتستانتسيطرةتحت

ووسطها.وروباأوشرقساوفرق

(أم563-أ)545ترنتمجمعقراراتأسهمتكما

تجديدفيالقمسى،وتدريبالغفرانوصكوكالقداسحولا

الكنيسة.فيالإصلاحاتوبعضالكاثوليكيةأ؟الحيا

ديخيةحروبعدةهذهالمضادةالإصلاححركةرافق

بينالدينيةالحروبأشدهامنكان،الطائفتينبين4شرلى

الأعوامخلالالفرنسييينوالبروتستانتالكا-وليك

-أ)618عاماالثلاثينوحروبأم(أ-895)562

باتفاقوأنتهتأوروبا،أقطارمعظمشملتالتيأم(ا؟48

يتبعواأنينبغىدولةسكانكلأنعلىنصالذيوشنماليا

كمهم.حاانةياد

خلالالكنيسةدورلتجديدنموذجأشهركانولربما

حدثحدثالذيالنموذجذلكهوعشرالسالغالقر)غ

وجمعياتنصرانيةمؤلسساتقامتحيث،سنسا،فى

الجانبعلىوالتركيزالخيرونشرالفقراءبخدمةيةخير

النصراني.الدينيوالشعورالروحي

الكاثوليكالملوكثورة

عاماالثلاثينحرببنالواقعةالفترةعلىيطلق

ثورةأم(997-أ)978الفرنسيةالثورةونشوبأم486

والدولةالكنيسةبينبالصراعتميزتوقد،الكاثوليكالماوك

الكنيسة.مزقتالتيالعقديةوأممنزاعات

بيندارالذيالصراعيسمى.الغاليكانيةالحركة

سلطةبأنالقولعلىوتقوم.بالغاليكانيةوالكنيسةال!.ولة

السلطةحسابعلىتزادأنينبغيالقوميةالكنائس

معظموأيدهافرنسافيالحركةهذهظوتوقد.اليابوية

أوروبيبلدكلقوميةعلىأكدواالذينالدينر-جال

أسمىللكنيسةالعامالمجلعي!وأن،كاثوليكيملكي!خكمه

وأسبانياوسرديخيانابوليحكامحذاوقدالبابا،منلرولطة

فرنسا.حذووالبندقية

داخلالنزاعاتهذهتمثلت.الجانسينيةالنزاعات

أيضافرنسافىظهرتالتيالجانسينيةحركةفىالكنسية

حولعقائدإلىودعتعشر،السابعالقرنمنتصففي،

الإنسانحريةشأنمنالحركةهذهقللتالإل!.الكضل

جمعاء.البشريةأجلمنماتالمسيحأندعوىوانكرت

النصارىمزقتالتيالحركةهذهالكنيسةهاجمتوشد

عنينشقونفرنساألمماقفةمنكثيراوجعلتفرنسا،فرب

ما.رو

نهايةبينماتمتدالتيالفترةعلىيطلق.العقلعصر

الميلاديين.عشرالثامنالقرنونهايةعشرالسابعا!ثمرن

وعلىعموماالدينعلىبالهجومالفترةهذه،يزت

رجالخضموعبأنونادت،الخصوصوجهعلىا!كاثوليك

الحركةهذهقادوقدفرنسا.لسيادةخرقايعدلروماالدين

جاكوجانديدرو،دينسأمثالمنفرنسامفكريأ!بار

وفولتير.روسو،

القرنمنالثانيالنصفشهد.اليسوعييناضطهاد

العديدفيحركتهموقمعاليسوعييناضطهادعشرأثامنا

نأورغمغيرها.الرتغالنسا.أسسانمامثالالدصا.
.وو!ر-.روط

تدهورإلىأدىأنهإلاالحركةعلىيقضلمألاضطهادا

والتنصيري.التعليميالكاثوليكنشاطفيتخطر

والكنيسةالقومية

وحتىالفرنسيةالثورةبدايةمنذأوروبافىانتشرت

الديمقراطيةإلىالدعوةالميلاديعشرالتاسعالقرنذثاية

الكنيسةضدالقويةالعداءبمشاعرمصحوبةوالقومية

علىخطرأثرالفرنسيةللثورةكانوقد.أ!اثوليكيةا

أوروبا،فيالكبيرةالأديرةمعظماختفتإذاممنيسة

الكنيسةوفقدت.الرهبانيةالطوأئفنفوذمعهااختفى،

القسسبعضواودعالثورةأثناءفيهاالدينرجالزصف

وتخلت،الكنيسةآخرونوترك.فيهوماتواأصسجنا

وبنهاية.الجديدةالعلمانيةللدولةممتلكاتهاعناعكنيسة

مدينةفيالبابويةحدودانحصرتعشر،الثامنأغرنا
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العامة،الحياةعلىالسيطرةالكنيسةوفقدت.الفاتيكان

التعليملنظامخاضعةوجامعاتهاالعلميةمعاهدهاوأصبحت

الدولة.تمولهالذي

الحياةتنشيصأالانت!طساتهذهرغمال!ضيسةحاولت

والمنظماتأسسمائيةاالجمعياتبعضفأسهمت،الدينية

الحياةفي،النصرانيةالقيمتطويرفيكاليسوعيينالدينية

-أ)846التاسعبيوسالبابادعاكما.الاجتماعية

-ا)986الأولمجفالفاتي!طنعقدإلىأم(878

وعصمته،ال!ضيسةعلىأجابااسيادةأعلنتوفيهأم(.087

الباباجاءثم.الأخلاقواأمحقيدةامسائلبدقةفيهوحددت

ذإ،الكنيسةتاريخشيجديداعصراوبدأعشرالثالثليو

أس!صيسةمإأضعايشادمام!صانيةاللبيراليةالحكومةإقناعحاول

هذهاقتراحاتهقابلتأجةالليبراالح!صمةولكن.سلامفي

نأأ!درحةأيا،:إيطهاأمانياشأصرنسامنكلفيعدائيةبمشاعر

مساهضسةقوانينأم088عامأجارتالفرنسيةالحكومة

ومنعفرنسا،منالدينيةالطوائفبموجبهاطردت،للكنيسة

المشاعرهذهنفسوت!صرت.المدارسفيالدينيالتعليم

المظاهراتفيهاخرجتالتيإيطاليافيللكنيسةالعدائية

والبابوية.المصرانيةضد

العالمحولالكنيسة

العالمفيكبيرانجاحاالكاثوليكيةالكنيسةحققت

أوروباشيأراضيهاعنفيهتخلتالذيالوقتفيالجديد

الاستعماربموجةأضجاحاذلكارتبصأوقد.للبروتستانت

انتعتمرتأسذأ!كتبغار.آنذاكوالإنجليزيوالفرنسىالأسسباني

اللاتينية.وأمريكااسيافيالنصرانية

فىالنصرانيةنشرأعاثوأجكاامعتطاعآسيا.فى

والهند.واليابان،الفلبين

ملكيتهماوالبرتغالأ!بانياادعت.اللاتينيةأمريكافي

عامكولمبوسكريعستوفراكتشفهاأنمنذالمناطقلتلك

والمستعمرينالمكتشفينالكنيسةوصاحبت.أم294

للضغوطنتيجةالبلادتلكسعكانمعظمافتنصر

اللاتينيةأمريكافيالكنيسةتدهورتولذلك.الاستعمارية

المستعمراتمعظمأتناأنبعدالتاسئكلشرالقرنخلال

علاقاتل!ضيسةكان.والبرتغالأممبانياعنامشقلالها

الدينرجالمعظماوعارضر،ال!ستعماريةبالقوىوثيقة

الأمريكيينمعظمأصبحلذلكونتيجة.الا!شقلالحركات

نفوذهامعظمالكنيسةوفقدت،للكنيسةأعداءاللاتينيين

اللاتينية.الأمريكيةالحياةفي

أمريكافيللكاثوليكيةإحياءحركةاليوموهناك

بالمشكلاتالأساقفةلاهتمامنتيجةوذلك،اللاتينية

لسدتسعىجمعياتتكوينفيوإسهامهمالاجتماعية

وصرفوكهرباءوماءطعاممنالماديةالناسحاجات

الإصلاحيةألاجتماعيةالحركاتتلككانتولما.صحى

يدعمونبأنهمالقساوسةاتهمفقد،عاديونأناسيقودها

العنيفة.الاجتماعيةأضورةا

فيالكاثوليكيةأصولتعود.المتحدةالولاياتفي

المستعمراتفيال!صاثوليكيةالأقلياتإلىأمريكا

فيالدينيةالحريةبإتاحةتتسمكانتالتيالإنجليزية

المتحدةالولاياتفىأكبرنجاحفرصأعطاهامما،العالب

الأمري!صة.ا

القرنخلالالأمريكيةأحصاتوليكيةاالكنيسةنشأت

عنالختلفةأنشطتهمالأمريكيونالأساقفةونسقأحشرينا

خلالمنالتكوينذلكزمرأجعةأنفسهمت!صينطريهت

،أ!1،9191،22)179الأعوامافيعقدوهامؤتمرات

للقضاياالتصديفيأعنيسةانشطتوقدم(.6691

بمعالجةتبدألمأنهارغمحلها،فىوالمشاركةحتماعيةالا

منالأربعينياتفيإلاالسودضدالعنصريالتمييزقضية

الكنيسةنموازديادعلىيدلومما.العشرينالقرن

الدولإلىالأمريكيةالإرلمسالياتعددأنال!صاثوليكية

6)000إلىأم609عام،إرسالية41منزادالأخرى

انتشركما.العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفى

جميعفيالمراحلجميعوشعملالكاثوليكيالتعليم

سيمالاقوياسياسياعاملاالكاثوليكوأصبح،أ!لاياتا

قدالكاثوليكيكنيديجونوكان.ال!صبرىالمدنفى

.أم069عامالمتحدةللولاياترئيساالتحب

اليومالكنيسة

-ا!.)3البابويةالعاشسربيوستوليفترةتعد

فيترنتمجمعمنذكنسينشاطفترةأبرزأم(419

التيالنشاطاتشملتإذ،الميلاديعشرالسادسالقرن

فيوالتعليم،الربانيوالعشاءالدينيةالطقوسبها،قام

الكنيسة.وقانونالإنجيليةوالدراساتاللاهوتيةالمعاهد

وهيالحداثةبقوة،بيوسعارضفقد،ذلكإلىوإضافة

الكنيسةتعاليمتأويلإلىسعتالتيالنصرانيةالحركة

فيالسائدةوالعلميةالفلسفيةالمفاهيمضوءفيوتفسيرها

العشرين.القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخر

والثلاثينياتالعشرينياتخلالالكنيسةعقدتوقد

لضمانعديدةدولمعاتفاقياتعدةالشرينأغرنامن

.الدولتلكفيالكاثوليكعلىالروحيةوسلطتهاحريتها

النصرأنيةبعثاتهانشاطوسائلمنالكنيسةطورتكما

العالم.أنحاءفيالإرسالية

ألمانيافيألاستبداديةالحكوماتالكنيسةواجهت

أوروبا.شرقودول)!مابقا(،السوفييتىوالاتحادوإيطاليا
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الحفاظأجلمنجاهدأعشرالثانيبيوسالباباعملأ

ظلفييعيشونكانواالذينللكاثوليكالدينيةالحريةعلى

تاريخفيكبيرتحولنقطةحدثت.الحكوماتتلك

مجيموالشرونالثالثيوحناالبابادعاحينماالكبسة

وأصدرام(،-659ا)629للانعقادالثانيالفاقيكان

كلوتوحيدالمسكونيةبالحركةاهتمتوثيقة16المجص،

عامالثانيبولجونالباباأصدركما.العالمفىرىالنصط

التغيراتمنالكثيرأظهرتالقوانينمنمجموعةام1683

دورزيادةذلكومن،الثانيالفاتيكانبمجلسبدأتالتي

.والأسقفياتللأبرشياتالاستشاريةألمجالسفيالعا!ق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:ال!.والكاردينالالبابااعالتيانظر

تراجم

لكلانفراالأم،تيريزابيترأبيلارد،

بيتر،لومباردكورنليوس،سينحايزيدريوسد،ز!سأرا

حاك،ماريتانحون،سكوتسدنسحوهاينز،إيكهارت

توماس،ميرتونحيرولامو،رولاسافونابيير،ينوشاردا:يارتا

رولالد،نوكسفلتود،شينديتوماس،تور!مادا

جون،كوليتسكيمباأ3!توما

ومناسباتمعتقدات

الغفرادصكالتتليتالمجىءآحاد

الكبيرالصومالت!هويبالأعراف

الدينيالطهسقسالمريضتكريسوالاحتمالاتالأ!د

نيلربااالشساءالكنسىالحرمانلإيلا

القداسحطئةبلاالحملالبشا!ة

المسبحةالمقدسالسرالعماد،تثبيت

الأسنف

لاالبا

يم-كالبطر

يرالد

اللوثريالدينيالإصلاح

لمضادالاح!صلاا

"جلس،بيزا

مجمع،،ترنت

ميرلتمصا

ينيةلدا4يرلحرا

كنسيةوظائف

الراهب

الراهبة

الديررئيس

فراير

تاريخيةأحداث

البابويةالدول

المهضةعصر

الوسصالعصور

مدينة،الفاتيكان

لاتيراد

القسيس

ينالردال!ط

لمترودوليتانا

لمطرادا

الأولالفاتيكانمجحع

التانيالماتيكادمجمع

التفتيقسحاكم

المدرمسية

مجامع،نيقية

النسلتنلإم

التعميميةلرسالةا

طؤالطلأ.

صلةذاتأخرىمقالات

القديمةالكاثولي!صةالكنائسالسلامعليهعيسى

لوردزتيمافا

النصراليةالمحرمةالكتبقائمة

الموضوععرعنا

الكاثوليكالرومانمعتقدات-

الكنيسةطبيعةجوالخلقاف!الوث-أ

الموتبعدالجاة-دوالخلاصالخطئةب-

والطقوسالعبادة-

الكنيسةوظائ!-بالقداسأوالقربان-أ

الكنيسةإدارة-

رسةلمطاا-جباالبا-أ

الأسقفياتدالبابويةال!دارة-ب

الأولعهدهافيالكنيسة-

الوسطىالعصورفيالكنيسة-

المفمادةالإصلاحيةوالحركةالإعحلاح-

المضادةاللإصلاححركة-أ

الكاثوليكالملوكثورة-

العقلعصر-جالغاليكانيةالتورة-أ

اليسوعييناضطهاد-دالجانسينيةالنزاعات-!

والكنيسةالقومية-

العالمحولالكنيسة-

المتحدةالولاياتدي-حآسيافي-أ

اللاتينيةأمريكافي-ب

.اليومالكنيسة-

لى؟العفراما-

؟المضادةالإصلاححركةرافقتالتيأ!دسيةاالحروبأشهرما-

البابوية؟اللإدارةما-

الغربية؟الكناثسعنالشرقيةأعناشاانشقتلماذا

الكنيسة؟علىالفرسسيةالثورةأثرتكيف-

منكبيرةمجموعةتشكلالمشيخيةالكئيسة

وتدعى.بالإنجليزيةالناطقةالبلدانفيالبروتستانتيةاطوائف

الإصلاحيةالكنائس،البلدانهذهخارجفيالكنائعر!دذه

هذهشعارأتوأحد.الهولنديةالإصلاحيةالكنيسة"خل

نصرانيةطاثفة001زهاءوتنتمي.الدائمالإصلاخاممنائس

ال!صلاحية.للكناشالعالميالاتحادإى

إدارةأشكالمنمميزنموذجإلىمشيحيكلمةوتشير

تسمىمجالسالمشيخيةالكنيسةأعضاءويدير.أممكنيسة

منوعددقسمنالمؤلفةالكنسيةالمجامعأوالجلسات

ممثلينالجلساتوتبعثالكهنوتيين.كيرالعلمانيينالشيوخ

أعضاءمجامعتدعىالتيالكنيسةمجا!إلىءكلنها

فيالتجمعاتعلىتشرفالتيالشعبأوالكنيسة

المجامعفىالكنيسةأعضاءمجمعاتوتتحثل.المنطقة

جميععلىالنيابيةالإدارةوتعمل.الجمعيةأوالكنسية

معالإدارةفيعلمانيونشيوخيشاركبحيث،المستويات

ويكون.المساواةقدمعلىجميعهمويكونون،القساوسة

متساوية.مرتبةالقساوسةلجميع
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والإصلاحيونيرحإلمشيخيون.والعبادةالتعاليم

الأمورفيالفاصلةالسلطةباعتبارهالإنجيلإلىدائما

منلمعلسلةالكناشأصدرتوقد.الدينيةبالشؤونالمتعلقة

الإنجيلية.للحقيقةتفهمهاعنتعبرالتيالرسميةالبيانات

وأكثرها،الإصلاحيللاهوتالرئيسيةالوثائقبينومن

بالسؤالالدينىللتعليمهايدلبيرجكتابوتأثيرا:شغفا

فىالوجيزوستمنستروكتابأم(،)563والجواب

والكتابأم(.6)47والجواببالسؤالالدينىالتعليم

الثانيأعتاباأماأورولا،فىاستخداماالأكثرهوالأول

حضابويعد.بالإنجليزيةالناطقةالبلدانفىشيوعاأكثرفهو

الأمري!جةااطشيخيةأحضيسةاقب!!منالمعتمدالعقيدة

.الأخرىاشسميةأ!ثا!ىاإحدىم6791فيوالصادر

مشواتخلالتأثيرااللاهوتيينأكثركالفنجونوكان

للإنجيلمفسراكالفنوكان.الإصلاححركةتعاليمتطور

بينجدلويدور.مترابطةأفكارذامفكراكونهمنأكثر

فيكالفنأفكارتلخيصبالإمكانكانإذافيما،الدارسين

،تفكيرهفىالرئيسيةالنقاطإحدىوتتمثلوأحد.موضوع

يح!صمالذياطوحودالحقيقيالحاكمهواللهبأنال!يمانفى

أصي!أطتعابالنسبةأساسياالاعتقادهذاويعد.الخلوقاتجميع

.عامبشكلال!صلاحية

المهمةا!وضوعاتمنأغدروابالقضاءالإيمانويعد

أكثريعدأنهإلاحضيرأ،عليهكالفنيركزولا،الأخرى

والإيمان.الإحقيناالإصلاحييناللاهوتيينفكرفىأهمية

ال!زليالمصيريقرراللهبأنالقائلايلإيمانهووالقدربالقضاء

فيمميزاموضوعاوالقدربالقضاءالإيمانيعدولم.للبشرية

ال!صلاحية.التعاليم

الإصلاحيةالكنائسكانتفقد،لالعبادةيتعلقوفيما

الإنجيليةالمناسكإلىبالإضافة،الوعظعلىدائماتركز

أفرزتوقد.الربانيوالعشاءبالعمادالمتعلقةالمقدصعة

وتميزت.الوعاظمنكبيراعدداالإصلاحيةالكنائس

إلىالمترجمةاطزاميربإلشاد،الماضىفيالجماعيةالعبادة

وأالمائةوخلال.وأطقفاة(المحلية)اللغاتالدارجةاللغات

بصورةالمزاميرمحلالترأتيلحلت،الأخيرةعامالماثي

القداسصلاةعن-كبيرحدإلى-التخليوتم.عامة

القرنفيأللإصلاخفترةخلالبهاالمعمولالرمعمية

القرنبدايةفيالحرةالصلاةمحلهاليحلعشر،السادس

إلىجزئياالإصلاحيةالكنالسعادتوقدعشر.السالغ

.صئللعبادةوضع

علىال!صلاخ!حركةتعاليمكانت.تاريخيةنبذة

للهيئاتلالنسبة،أعالمافيانتشاراأجمالتعاأكثرالدوام

الأنجليكانيةالكنائسخلافوعلى.الرئيسيةالبروتستانتية

غالبفي،الإصلاحيةالكنائصرتنظيميتمكان،واللوثرية

بعضفيذلكيتمكانبل،حكوميدعمدون،الأحيان

منالعديدوكانالاضطهاد.ظروفتحتالأحيانا

وأمنفيين،نوكسوجونكالفنبينهماومنزعمائها

وأهولندا،أوأسكتلندا،أوإنجلترا،أوفرنسامنلاجئين

المجر.أو،بولنداأو،إيطالياأو،ألمانيا

للاجئين.مهمادوليامركرابسويسراجنيفوكانت

وانطلقاللإصلاحيةالحركةأف!صارانطلقتجنيفومن

الإصلاحيةالكنائسوأنشئتدا.أوررأنحاءإلىزعماؤها

منهالكلكانأنهإلاتقريبا،باأوروبلدانحميعفى

إدارتها.وش!صلوصلواتهامعتقدها

مهمادوراوالإصلاحيةالمشيخيةال!صنائسأدتوقد

ماإنإذالتامععشر.القرنفيالواسعةالتنصيرحركةفى

الكنائساتحادفيالأعضاءالكنائسنصفمنيقرب

أنشئتالعهد،حدشةكنائص!هيالحاليالعالميالمشيحية

المشيخيةالكنائ!روأدت.اللاتينيةوأمريكاوإفريقياآسيافي

تشكيلفيمهمادورا،عديدةحالاتفي،والإصلاحية

فيحدثماوهذا.أخرىطوائفمعالمتحدةأحضائسا

أسهمتكما.والفلبينالهندوجنوبيواليابانأص!تا

الأفرادتقديمفيكبيرةإسهاماتالإصلاحيةال!صنائس

للوحدةالمكرلممةوالدوليةالقوميةالمنظهماتإلىالأموالار

أضصرالية.ا

؟جون،كالفنبماللوثريالدينيعلاحال!:أيضاانظر

.جون،نوكس

جمتالعلاقاتإدىيشيرمصطدحوالدوولالكئدسة

مصدرصارتالعلاقاتوهذه.والحكوماتالكنائص!

.خلاف

توجدكانتورومااليونانفي.القديمةالأزمنةفى

الدينيةالشؤونمنكلاتتولىالتيالتقاربأجهزة

أصبحتوقدبينهما.خلافأييقململذابموالحكومية

الإمبراطوريةأيامأواخرفيمرةأولخطيرةالمشاكل

سنةنحوالدولةديانةأضصرانيةاأصبحتأنبعداش:مانية

الذيالأولجيلاسيوسالباباأنالمؤرخونيعتقد.م038

مبدأأس!رمنأولم،694إلى294منسلطتهاستمرت

لمولكن،المدنيةوالحكومةالكنيسةبينوالتنسيقالمساواة

.م2211عامفيإلارسمياالجهازينسلطاتتحديديتم

صراعاالوسطىالعصورشهدت.الوسطىالعصور

ومختلف،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةب!تمستمرا

منالبابا،الثامنبونفيسأصدرفقد.الأوروبيينالحكام

سنكتام.أناميسمىبابويامرسوما،أم4912-303

يكونأنيجبأنهأوضحللجدلالمثيرالبابويالمرسومهذا

الدنيوية.الشؤونفيكلمةللبالا
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هذا.السيفينمبدأعلىالبابويالمرسومهذاا.حتوى

الباباوأجبرفرنسا،ملكالرابعفيليبالملكأغضبالمبدأ

بويةابىالمحكمةينقلأنع!الخامسكليمنتبون!س

المؤقتالنفيهذا.ام903فيبفرنساأؤجنيونإلى

هذاساعد.سنةالسبعينأسرباسمعرف،اتللباب!

القرنبنهايةولكنالكبير.الانشقاقحدوثفىالنفي

سلاماوالحكوماتالكنيسةأقامتالميلاديعشرالخا!س

ءستقر.غير

عثرالسادسالقرنشهد.اللوثريالدينىالإصلا2

توجدوأصبحت.والدولةالكنيسةوضعفيتغيراالميلاد.ي

وأدى.فقطواحدةكنيسةلاالنصرانيةالكنائسمنالعددد

منكثيرفيحروبإلىالروحيةالسلطةعلىسأعالصم

رئيساالدولةأميرمناللوثريةمذهبوجعلالدوإ،.

نأيجبمادولةحاكمأنفكرةسادتوقد.صسةللكف

يتقاسمانوالبرلمانالملككانإذا.رعاياهديانةيحدد

عدمتسببوقدمعا.يقرراأنفعليهما،الحاكمةلةالسل!

منبقليلل!شاإنجلترا.فيأهليةحربفياتفاؤ!ما،

الأمريكيةالثورتينحتىالمبدأهذاالمشمرالاهـتتناءأت

والفرنسية.

علاقةفيجديدةمرحلةبدأت.العشرون"لقرن

العشرين.للقر!،الشموليالا!شبدادبازديادبالدولةسةالكف

وعرضت،ألاديانحريةمنعتالحكوماتهذهبعضر!

.والاتهامللتصادمالدينيينالقادةوغالباالكنائس

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدينيةالحريةاللوثريالدينيالإصل-خ

الكاثوليكيةالروماليةالكنيسةالبابا

بالطرقالمجهوللمعرفةمزعومةمحاولةهيالدثائة

الطيعية.فوقالوسائلأو،حريةالس!

يستطع()العرافالكاهنأنالناسبعضويفترض

بعضويزعم.والمستقبلوالحاضرالماضيدمرفأن

،أحداثمنوقعماأسبابمعرفةباستطاعتهمأنالك!،ن

الكهنةمنآخرفريقويدعى.موتهأوالإنسانمرضمثل

باستطاعتهمأن،المتنبئينلقبعليهميطلقالذيمق

نأالناسمنفريقويعتقد.الجوفيةالمياهأماكناكتتشساف

وفاةكموعد،المقبلةبالأحداثالتنبؤيستطيعونالك!ضة

جه.زواموعدأوالإفسان

،المثالسبيلفعلى.الكهانةمنعديدةأنواعوهناك

نأكما.الموتىبأرواحبالاتصالالأرواحعتحضيريش

بدراسةوذلك،يحدثسوفبماالتنبؤيحاولالتن!خيم

الكهنةبعضويزعم.والكواكبوالقمروالشمسالنبوم

.يحدثسوفبماللتنبؤالأحلامتفسيريستطيعونأنهما

وهوالكفقراءةيسمىالكهانةمناخرنوعوهناك

وعلاماتخطوطقراءةطريقعن،بالاحداثمزعومتنبؤ

باستطاعتهمأنيدعونممن،الحظقارئيبعضوهناكالبد.

والطمى،الشايوأورأق،القهوةبقايافيرسائلقراءة

البلور.وكرات،أ؟،ف

مجموعةوهي،اللعبأوراقفيستعملونالآخرونأما

ومن.المستقبلعنللإخبار،الملوناللعبورقمنضاصة

فيأوروبافينشأتقدهذهاللعبأوراقتكونأنافىضمل

.الميلاديعشرالحاديالةسن

فكانواالعصور،أقدممنذالكهانةالعربعرف

يعتقدونوكانوأ،المغيباتعنيسألونهمالكهانيؤصدون

السمعيسترقالشياطينأوالجنمنتابعاكاهنلكلأن

شقالكهانهؤلاءأشهرومنبالأخبار.للكاهنوليأتى

واحدةورجلواحدةبيدكانلأنهشقاسميإنهقيلال-ي

بذلكسميإنهقيلالذيسطحوكذلك،وأحدةوءعين

واشتهرتبها.ملتصقكأنهالأرضعلىمنبسالاكانلأنه

لغةيصطعونالكهانوكان.اليمامةزرقاءالكاهنات!ن

.والإبهامبالغموضالملىءبالسجعتمتازض،صة

مرعلىالكهنةبقوةيعتقدونالناسبعضظلوقد

-الملهمونتنبأروما،وفي،القديمةاليونانففي.اريخال

-(الوحيهياكل)كهنةالوسطاءيسمونكانواا!ذين

وكان.الآلهةمنرسائلتفسيرطريقعنبالأحداث

دلفىمدينةفيالمهمةالقراراتصانعىمنا!كثيرون

فإنكذلكالوسطاء.هؤلاءرأيينشدونالقديمةأجونانبا

تستخدمكانتالماضيةالعصورفيالمحاكممندخيرا

وكانت.للمتهمينبالنسبةالبراءةأو،التجريملتقريرا!كهانة

المحاكمةأوالمثبتةبالتجربةالمحاكمفيتعرفالعمليةتاك

منالعديدفيالمتهمةكانت،المثالسبيلوعلى.بالتعذيب

فيالميلاديعشرالسابعالقرنفيالشعوذة!حاكمات

بالحبالتقيد،الأمريكيةوالمستعمراتأوروبا،مناشل

علىدليلاذلككانغرقتفإنالماء،فيبهاويلقى

فيهاوينفذجنيةأوساحرةاعتبرتتغرقلموإناءتها،بم

.الإعدام-خكم

وأثبتورفضهاالمعتقداتهذهأبطلالإسلامأنمعلوم

تعالىقالكما،اللهإلاوالمستقبلالغيبلايعلمأنهأقرآنا

الأرحاممافيويعلمالغيثوينزلالساعةعلمعندهاللهإن!أ

أرضبأينفستدريوماغداتكسبماذانفسلدريوما

.34:لقمانخبير!عليماللهإنتموت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العرافعلم،الخ!هوطأ،ستبصار1

العرافةلسحراعلم،اتنحيما

الكفقراءةالعدادةالحرافة
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برقا

!ىطميحىصوئىزممفرا-!ق:ا.شةأ!اااأش!!المرمهماش!ولالكهرباء

كهرلائية.قدرةمحطةمصدرها

الكهرباء

لك!!الم!صنةأطمادةالأساسيةالخصائصمناوو؟ء

كهرباءكلمةالناس!يسمعوعندما.نال!ضفيالأشياءا

المايكرويفوفرنوالتلفازالضوءأذهانهمإلىيتبادر

أهمالكهرباءولكن.المفيدةأضبائطامنوغيرهاوالحامموب

قوةمعاتحونانوالمغنطيسيةفالكهرباءبكثير.ذلكمن

فيالأساسيةأغوىامنوهيالكهرومغنطشية،تسمى

أصذراتاإمساكعنمسؤولةال!ئهربائيةوالقوة.الكون

الكهرباءتحددالطريقةوبهدهمعا،للمادةالمكونةوالجزيئات

.الموجوداتك!!وخصائصتركيب

البيولوجية.العملياتمنبالعديدأيضاالكهرباءترتبط

عبرالكهربائيةالإشاراتتنتقلالإنسانجسمففي

حيث،وإليهالدماغمنالمعلوماتحاملة،الأعصاب

العين،تراهماتحديدعلىالدماغالإشعاراتهذهتساعد

هيالإشاراتوهذه.الاصابعوتتحسسه،الأذنوتسمعه

تنظمكما،القلبونبضالعضلاتحركةتسببالتي

النبض.معدل

متوهجمماح

كهرباءعنالمابخ،لضوءيرودلاهحى11!المصباح.كو،ئيةطا!ةص!

فقد.الكهربمائيةالطاقهال!رباءخصائصأهمومن

الكهرباءتسخيرعشرالتاسعالقرنحلالالناساستطاع

تطبيقاتللطاقةالجديدالمصدرلهذاوكان.الأعماللأداء

حيث،الناسحياةتغييرفيكثيراساهمت،كثيرةعملية

الكهربائيةالطاقةتوليدمنوالعلماءالخترعونتمكن

فيالطاقةهذها!متخدامطرقواكتشفوا،كبيرةبكميات

كهربائيةنبائطوصمموا،والحركةوالحرارةالضوءإنتاح

ومعالجة،البعيدةالمسافاتعبرالاتصالمنالناسمكنت

الكهرباءعلىالطلبازدادوقد.فائقةبسرعةالمعلومات

اليومالناسأندرجةإلىالعشرينالقرنخلال

الطاقةوجودعدمحالةفيالحياةشك!!لخيللايستطيعون

الكهربائية.

للكهرباء.الأساسيةالمبادئالمقالةهذهتناقش

الكهرباءإنتاجكيفيةحولمعلوماتعلىوللحصول

الكهربائية.القدرة؟الكهربائيالمولد:انظرتحارياونقلها

سلامةتحكمالتيالبسيطةالقوانينبعضعلىوللتعرف
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مع)السلامةالكهربمائيةالسلامةانو:الكهرباءاستضدام

المقالة.هذهفيباء(الكهم

الكهربائيةالطاقةاستخدامات

الكهربائية،الطاقةعلىحياتنامناحىمعظمزمتمد

النبائطمنالكثيرالصناعيةالدولسكانيستخدمحيث،

النبائطهذهأهمومن.يومكلبالكهرباءتدارالتي

معالجةفيالكهربائيةالطاقةيستخدمالذي،الحا!سوب

منازلناداخلحياتناالحوامحيبغيرتفقد.المعلومات

أعمالنا.وأماكنسنااومدا

غاسلاتمثلالكهربائيةالأدواتتوفر.المنازلاص

الكثيرالكهربائيةوالغسالاتوالمكانصوالمحامصالأطهاق

وأفرانالكهربائيةالطبخأجهزةوتساعدوالجهد.أوقتامن

بسرعةالوجباتتحضيرفيالطعامومعالجاتالماي!رويف

وتبرد.الطعاموالمجمداتالثلاجاتتحفظكما،وسهـ!لة

ناتاسمخاتوفربينما،منازلناالكصبائيةوالمراوحنماتالمكب

يووالرادلتلفازوشئا.خنالساوالماءءلدفاالكهـسبائية

ومسجلاتالمدمجالقرصوحاكياتالفيديووأل!أب

منالكهربائىالضوءويمكننا.التسليةفرصالفيديوشربلى

الليل.ساعاتمنشفادةالاست

الحديثةللصناعةكانلماالكهرباءولا.الصناعةفى

خطوطعلىالمنتجاتمنالكثيرتنتجفالمصانعوعجود.

بالكهرباءتعملالتيالناقلةالأحزمةباستخدام،اكنجميع

الأجهزةالمصنعونويستخدم.الكهربائيةوالمعدات

وتعملونوعياتها.المنتجاتأحجاملضبطالكهربائية

بالطاقةالصغيرةالأدواتمنوالعديدوالمناشيرا،شقابات

والروابالمصاعدالكهربائيةالمحركاتوتدير.ا!كهربائية

.الكبيرةالمعداتمنوغيرها

يستخدمهاالتىالنبائطكلتعمل.الاتصالاتفى

فالهواتف.الكهربائيةبالطاقةتقريباالاتصالاتفيا!ناس

والمودماتالفاكسوأجهزةوالراديوهاتوالتلفازات

أقماروتستخدم.الكهربائيةبالطاقةكلهاتعملا-لاسوبية

تسمىنبائطتولدهاالتىالكهربائيةالطاقةا!!تصالات

الحالى.أنحاءكلإلىالمعلوماتلنقل،الشمسيةا-لهلايا

جزئيا،كهربائيةإشاراتوالراديويةالتلفازيةوالإشارات

التي،والفاكسيةوالحاسوبيةالهاتفيةالإشاراتوكذلك

تسمىالزجاجمنرقيقةجدائلأوألمملاكعبرقتقل

البصرية.اي!لألياف

اللازمةالقدرةالكهربائيةالطاقةتوفر.المواعلاتفي

الناسملايينتنقلالتيالتراموعرباتالقطاراتلحريك

الكهربائيةالق!.رة

وأجهزةوالمواصلاتالاتصالاتأجهزةتشغلكذلكوهياعصناعية،والآلاتالمنزليةالأجهزةمنالعديدفيتستخدم

.عديدةأحرىمجالاتوتخدم،العلميالبحث

المنزليةالأج!ثزة
بالربوتالسياراتلحام

التلفازكاميراالكهربائىلقطاراجسيماتلمعجلانسياقأنبورب
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السياراتمعظموتستخدم.منازلهمإلىومنهاأعمالهمإلى

تشغيلقدرةيوفرالذيالبتروللقدحالكهربائيةالشرارة

استهلاكتقليلفيال!!ربائيةالنبائطوتساعد.المحرك

منالعديدوتدارللهواء.وتلوشهاللوقودالبتروليةألمحركات

بالكهرباء.والسفنالطائراتفيالضبطأجهزة

العنايةمجالفيالعاملونيستخدم.والعلومالطبفي

وإجراءالمرضىلفحصعديدةكهربائيةأجهزةالصحية

التصويروأجهزةأصسيميةاالأشمعةفأجهزة.الطبيةالاختبارات

رؤيةمنالأطباءتم!ش،المثالسبيلعلى،المغنطيسيبالرنين

القلبكهربائيةمرسماتوتسج!!.الداخليةالجسمأجهزة

يساعدمما،القلبعنالصادرةالدقيقةالكهربائيةالإشارات

أعلب.اأمراضتشخيصعلىالأطباء

النبائطكافةالعلميةالمجالاتفيالعلماءويستخدم

على،الدقيقةالأحياءفعلماء.البحوثإجراءفيالكهربائية

المجهريسمىقوياجهازايستخدمون،المثالسبيل

الحية.الخلاياأسرارلدراسةالمسحيالإلكتروني

تدارالتيالجسيماتمعجلاتالفيزيائيونويستخدم

وتساعد.اطذراتالداخلىالتركيبلفحصبالكهرباء

فىاغلكييناأممهرباءباتدارالتىالضخمةالتلسكوبات

.والمجراتوالنجومالكواكبدراسة

الكهربائيةالشحنة

إلىالإنسانحسممن،الكونفيالموادكلتتكون

هماالدقيقةالجسيماتمننوعينمن،البعيدةالنجوم

بدورهاالكواركاتوتكون.الكواركاتوالإلكترونات

البروتوناتهمانوع!تإلىتنقسمأكبر،حسيمات

تسمىخاصيةوالكواركاتوللإلكترونات.والنيوترونات

مننوعاالإلكتروناتتحملحي!،الكهربائيةالشحنة

الكواركاتتحملبينما،السالبةالشحنةيسمىالشحنات

الذيالشحناتمنالاخرالنوعأوالسالبةالشحناتإما

علىالموجبةالشحنةوتساوي.الموجبةالشحنةيسمى

لأنوذلك،الإلكترونعلىالسالبةالشحنةالبروتون

ثلثيمنهماكليحملكواركينعلىيحتويالبروتون

شحنةوحدةثلثيحملوكوارك،موجبةشحنةوحدة

كليحملكواركينعلىفيحتويالنيوترونأما.سالبة

وحدةثلثييحملوكواركسالبةشحنةوحدةثلثمنه!ا

إجماليلأنبعضابعضهاالشحناتوتلغي.موجبةشحنة

الشحنةإجمالييساويالنيوترونعلىالموجبةالشحنة

يأكهربائيا،متعادلالنيوترونأنيقالولذلك.السالبة

إجمالية.كهربائيةشحنةلايحمل

السالبة-المتشابهةغيرأو،المتضادةوالشحنات

المتشابهة-الشحناتتتنافربينما،-تتجاذبوالموجبة

الكهرباءفيتستخدممصطلحات

سالبة.ئيةكوشحنةيحملدريتحتجسيمالإلكترون

الكهربائي.التيارسريانمعدلقياسفيالمستحدمةالوحدةهوالأمبير

التيارلسريانمامادةمقاومةقياسفياهسشحدمةالوحدةهوالأوم

في.ال!ربا

نقدتها،أوإلكترولاتاكتمبتذراتمحموعةأوذرةالأيون

كهرلائية.شحمةلدلكواكتسبت

موجمة.كهرلائيةشحسةيحملذريتحتآالروتون

ال!!ربائية.أحتمحساتاسريادهوالكهربائىالتيار

الكهربائي.التيارتحبعهالديالمسارهيالكهربائيةالدائرة

تحعلهامعيسة،ماديةلحسيماتأسا!ميةحاصيةالكهربايةالشحنة

معها.تتافرأوالأحرىالمشحولةالحسيماتتحد!

اممهر،ئى.االتيارسريادتما:بممادةالعازل

.دائرةعبرالكصبائيةالشحماتيدح!الصعط"م!نوعالفولتية

التيارعبرهيدخلآحرموصلأيأوفلزسقطهعةالكهربائىالقطب

م!ها.يحرجأو،كهربائيةلبيطةإلى

المتحركة.غيرأممهربائيةاالشحمةهىالساكنةالكهرباء

الكوباءمنكلعلىتشتملالكونفيأ!اسيةقوةالكهرومقطيشة

والمضطيسية.

نبيطةتستهلكهاالتيالكصبائيةالطاقةكميةهو-ساعةالكيلواط

.واحدةساعةفيواط0001قدرتها

والذيله،المحيطالحيزعلىالمشحونالجسمتأثيرهوالكهربائيالمجال

قوىالحيرفىالأحرىالمشحولةالأحساماكتسا!إلىيؤدي

ئية.باكص

الكهربائي.أضيارالسريادمامادةاعتراضهواللقاومة

لسهولة.عبرهااصكصبائياالتياريسريمادةالموصل

كصبائية.شحنةيحمللادريتحتحسيماليرترون

ديبما،الطاقةاستهلاكمعدلقياسفيالمستحدمةالوحدةهوالواط

الكصبائية.الطاقةدلك

وأالتجاذبقوةوتنتج.والسالبةالسالبةأووالموجبةالموجبة

المجمالاتتسمىمرئيةغيرقوىعنالشحناتبينالتنافر

وجودوبسبب.مشحونجسيمبكلتحيط،الكهربائية

حتىتتنافر،أوالمشحونةالجعسيماتتتجاذب،المجالات

متلامسة.غيرتكونعندما

البروتوناتلتكوينالكواركاتتتحد.الذرات

بدروهاوالنيوتروناتالبروتوناتوتتحد.والنيوترونات

تترابطالذرةوفى.الذراتلتكوينالإلكتروناتمع

يمسمىدقيقلبلتكوينوالبروتوناتالنيوترونات

.النواة

الإلكتروناتالذرةفيالشحنةالموجبةالنواةوتحذب

علىتحتويلأنهاالشحنةموجبةوالنواة.الشحنةالسالبة

وتدور.إلكتروناتعلىتحتويولا،بروتونات

دورانيشبهفيماالموجبةالنواةحولالسالبةالإلكترونات

الشمس.حولالكواكب
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نواة

بروتونات)ثلاثة

نيوترولا!(ثلاثةمحرروإل!هون

كا31خإلكترولىلا!لأ/\لمأأ

ليثيومدرةليثيومذرة

عاديةحالةتأينحالة

وتكتمسبإلكترونا،تفقدأوتكتسبعندماأيونإلىالذرةتتحول

عددعلىاليسار()إلىالعاديةالدرةوتحتوي.ك!بائيةشحنةبذلك

فقدتوإذا.السالبةوالإلكتروناتالموجبةالبروتوناتمنمساو

الشحنة.موجبأيودإلىتتحول(اليمين)إلىساإلكقرأ

.البروتوناتمنمختلفعددالذرأتمننوعثلكل

،الذراتأبسطوهو،المثالسبيلعلى،فالهـجدروجين

ذرةتحتويبينما،النوأةفيواحدبروتونعلىيحض!ي

بروتونا،62علىوالحديد،بروتونات8علىالأ!صسجين

عددعلىعادةالذرةوتحتويبروتونا.29علىواليورانيوم

تلغي،لذللثونتيجة.والإلكتروناتالبروتوناتمنامسا

الموجبةالشحناتللإلكتروناتالسالبةالثحنات

كهربائيا.متعادلةالذرةوتصبح،توناتللبرو

إلكتروناأحياناتكتسبأوالذرةتفقد.الأيونات

سالبةالذرةتصبعإلكتروناأكتسبتفإذاأكثر.أوواصدا

إلكترونا.فقدتإذاالشحنةموجبةتصبحبينما،الثحنة

.الأيوناتكهربائيةشحنةتحملالتيالذراتوت!حى

أيو!،كلمةتعنيولذلك،الشحنةموجبةالأيوناتوم!غم

واحداإلكترونافقدتالتيالذرةبمفردها،تستخدمعنداصا

نأويمكنها،والسالبةالموجبةالأيوناتوتتجاذبأصكثر.أو

على،العاديالطعامفملع.الصلبةالموادلتكوينتت!خد

كلتفقدوفيهوالكلور.الصوديوممنيتكون،المثالسبما!

صوديومأيونلتكوينإلكتروئاالصوديومذراتمنذرة

الإلكترونهذأالكلورذراتمنذرةكلوشلقى.مو-نب

الجذبقوةوبسبب.لممالبكلوريدأيونلت!وين

ودرجةصلبا،الطعامملحيكونالأيوناتبينال!ثربائى

عالية.نصهارها

معالإلكتروناتالمتعادلةالذرأتتتقاسم.الجزيئات

تتقاسمالتيالذراتوتكون.الذراتمنفيرها

هذاويجعل.بعضنحوبعضهامنجذبةالإلكترونات

.جزيئاتلتكوينببعضبعضهامرتبطةالذراتالتبشاذب

هيدروجينذرتاتتقاسمأنيمكن،المثالسبيلفصلى

وتميلماء.جزئلتكوينأكس!نذرةمعالإلكترونات

الوقت،معظمالأكسجينذرةقربالبقاءإلىلكترونات1الإ

ذرتاوتكتمسب.سالبةكهربائيةشحنةيعطيهامما

الجذبقوةوتمسك.موجبتينشحنتينال!يدروجين

حالةفىالماءجزئالمشحونةالذراتهذهبيناذكهربائى

ترأبط.

كبيرعدديفقدالأحيانبعضفي.الساكنةالكهرباء

وعندما.يكتسبهاأوالإلكتروناتماجسمذراتممق

الجسميكتعسبالاكتسابأوالفقدانهذامثلبحدث

الساكنةالكهرباءمصطلحويصف.كهربائيةشحنةءلمه

كهربائية.شحنةالأجسامفيهاتحملالتيالىبروضاع

عندما،المثالسبيلعلى،الساكنةالكهرباءتحدث

البالوناحتكاكيسببحيث،ببالونقميصكتةصك

مما،البالونإلىالقميصمنالإلكتروناتانتقالبالقميص

نظرا،موجبةكليةلشحنةالقميصاكتسابإلىديئم

،الإلكتروناتمنأكبرالبروتوناتمنعددعلىلاحتوائها

علىلاحتوائهاسالبةكليةلشحنةالبالونوأكتساب

بأيأوبالقميصالبالونيلتصقولذلك.زائدةإلىكترونات

.الجدارمثلآخرسطح

يومفيسجادفوقتمشيعندمايحدثماذلكويشبه

إلىواسمجادحذائكبينالاحتكاكيؤديحيث،-خاف

معطاالسجاد،إلىجسمكمنالإلكتروناتاؤتقال

مقبضتلمسوعندما.موجبةكهربائيةشحنةحسمك

الجسممنالإلكتروناتتقفزآخر،فلزيجسمأيأوأبابأ

وتحسشرارةتشاهدقدوحينئذ،جسمكإلىإفلزيا

خفيفة.بصصدمة

يعتقدونفالعلماء.الساكنةالكهرباءعنالبرقوينتج

تكونالبرقيةالسحبرياحفيالمحمولةالمطرقطراتأنأ

السحابمنأجزاءتصبححيث،كهربائية!محنات

مشحونةأخرىتصئأجزا!بينما،موجبةبشحنة"شحونة

اسمحابأجزاءبينالشحناتتقفزوقد.سالبةدشحنة

توليدإلىيؤديمما،الأرضإلىالسحابمنأو،الختلفة

.البرقنسميهاالتيالضخمةالكهربائيةاكشرارة

المنازلفىعديدةاستخداماتالساكنةوللكهرباء

فينراهاالتىالنسخفأجهزة.والمصانعالمؤسسات،

ضعكهروستاتية،ناسخات،المثالسبيلعلى،المكاتب

جسيماتبجذبالمكتوبةأوالمطبوعةالمادةمنؤسخا

الشحنة.الموجبةالورقةإلى(المسحوق)الحبرالتونر

الهوائيةالمنظفاتفيأيضاالساكنةالكهرباءوتستخدم

تشحنالنبائطفهذه.الكهروستاتيةالمرسباتالمسماة

فياللقاحوحبوبوالبكتيرياوالدخانالغبار.جسيمات
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سالبةتحميعألواحوتنقى.موجبةكهربائيةبشحناتالهواء

إلىالشحنةالموجبةالجسيماتهذهبجذبالهواءالشحنة

المنظف!.داخل

والعوازلالموصلات

بدرجةالموادبعضعبرالكهربائيةالشحناتتنتقل

بسهولةتنتقلحيث،أخرىموادعبرانتقالهامنأفضل

العوازلتسمىموادزتقاوم.علاتالموتسمىموادعبر

الكهربائية.الشحناتانتقال

علىأصل!رباءالموصلةالموادتحتوي.الموصلات

تطهميهتوعند.أدادةاعبربحريةتتحركمشحونةجسيمات

الجسيماتتنتشرالموص!علىإضافيةكهربائيةشحنة

معظمافيالحرةوالحسيمات.المادةسطحعلىالمشحونة

فيوأيونات،أسذراتبامرتبطةغيرإلكتروناتالموصلات

.أخرىموصلات

كبيرعددعلىتحتويالأنهاجيدةموصلاتوالفلزات

الأسلاكتصئمعظمولذلك،الحرةالإلكتروناتمن

وخاصة،الفلزاتمنأحعربائيةاأطاقةانقلفيالمستخدمة

المالح،فالماء.موصلاتأيضاالسوائ!!وبعض.النحاس

علىيحتويالأنهأطكهرباءموص!!،المثالسبيلعلى

أصسائل.اداخ!الحركةحرةوكلوريدصوديومأيونات

تسخ!تأ!ةحاشفى.موصلاتأيضاالغازاتوبحض

تؤديعاليةلسرعةدراتهتتحركعاليةدرجاتإلىماغاز

يجعلمما،بشدة،لبعضبعضهاتصادمها،إلى

نوعإلىالغازيتحولوعندئذمنها،تنفلتالإلكترونات

أمثلةومنالبلازما.يسمىالكهربائيةالموصلاتمن

،الفلوريالمصباحداخلالمتوهجالساخنالغازالبلازما

.الأخرىوالنجومالشمستكونالتيالساخنةأخازاتاو

المتحركةالإلكتروناتتتصادمالموصلاتمعظموفي

بحريةتتحركولكنها،الطاقةوتفقدباستمرار،الذراتمع

تمسمىالتىالموادبعضفي،طاقةأيتفقدولا،تامة

درجاتالفائقةالموصلاتتتطلبو.الفائقةالموصلات

ولذلكالكهرلاء،توصيلوظيفةلتؤديجدامنخفضة

الحالاتبعضفيالموصلاتمرالنوخهذايستخدم

المحركاتصناعةفيالمستقبلفىيستخدمرقد،الخاصة

.القدرةوخطوطوالموأسداتالعاليةأعفاءةاذات

مرتبطةالإلكتروناتتكونالعوارأ!في.العوازل

تطيقوعند.بحريةتستطحإلتحركولابذراتها،المحاحكا

فيالشحنةتبقىالعازلعلىإضافيةكهربائيةشحنة

الزجاجالعوازلأمثلةومن.المادةعبرتتحركولام!صانها،

.الجافالعاديوالهواءوالبلاستيكوالمطاط

تصنعحيث،الكهربائيةالسلامةفيمهمةوالعوازل

عازلةبمادةمغطاةموصلةمادةمنالكهربائيةالحبال!ظم

الحبللمسالشخصويستطيع.البلاستيكأوالمطاطمثا!

بمأخذالحبلاتصالحالةفيحتىالعازلةبالمادةالمغ!ى

أخيار.ا

الشحنةالموادبعضتوصل.الموصلاتأشباه

بمستوىليسولكن،العوازلمنأفضلال!ئهردائية

ومن،الموصلاتأشباهالموادهذهوتسمى.الموصلات

منصغيرةكمياتوبإضافة.السليكوناستخداماأكثرها

ضبطالمهندسونيستطجعالموصلشبهإلىأخرىمواد

الموصلاتوأشباه.الكهربائيةالشحنةتوصي!طعلىقدرتها

إل!ضرودات

موحب

نحاسدرات

للإلكمروناتحرةحصةص

واحد.اتجاهفىاللإلكترولاتيدفع

سال!

فيالكهربائىاليار

.الفلزات

سلكمثلالفلزات

جيدةموصلاتالمحاس

عددعلىتحتويلأنها

الإلكتروناتسكبير

توصيلحالةدفى.الحرة

طرفيدينالححاسسلك

تتحرك،بطارية

فيالحرةالإلكترونات

الطرهـمنالسلك

الوفإلىالسالب

هذهوتعر!.الموجب

للتيارسرياندأنهاالحركة

من،المعاكسالاتجاهفي

إلىايرجبالطرف

الطرهـالسال!.
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وأجهزةالحاسبةوألالاتالحواسيبتشغيلفيمهص،

.عديدةأخرىونبائطالفيديووألعابوالتلفازالرادليو

الشحناتلمرورالمادةاعتراضتعني.المقاومة

تصطدمعندماالمقاومةوتحدث.عبرهاالكهـصبائية

فىطاقةوتطلق،بالذراتالمادةفيالمتحركةالإل!ترونات

ضعيفة،النحاسمثل،الجيدةوالموصلات.حرارةشكل،

أما.السليكونمثل،الموصلاتبأشسباهمقارنة،مةأالمقا

جدا،عاليةمقاومةفذات،والخشبالزجاجمثل،لاالعوا

تشكلولاعبرها.الكهربائيةالشحناتمرورمعهايص!ب

عبرها.الشحناتلمرورمقاومةأيالفائقةالموصسلات

علىبل،فحمسبالمادةنوععلىالمقاومةتتوقفشلا

على،الرقيقالنحاسيفالسلكأيضا.وشكلهاح!حها

والسلك،السميكالسلكمنمقاومةأكثر،المثالسببا

تتفاوتوقدالقصير.السلكمنمقاومةأكثرالطو!ل

.الحرارةدرجةحمسبأيضاالمادةمقاومة

الكهربائىالتيار

التيارموصلعبرالكهربائيةالشحنةسريانيسمى

التيار.بسريانالطاقةوترتبطكهربائيا.تياراالكهربائى

الكهربائيةالطاقةتحولكهربائيةنبيطةعبرالتيارمرورفعند

جهازفيحرارةإلىتحولمثلافهي.مفيدة!شكالإلى

الك!بائي.المصباحفيضوءوإلى،الكهربائىاللإغ

الذيالتياريسمى.المتناوبوالتيارالمستمرالتيار

أمثلتهومنالمستمر،التيارواحداتجاهفيباستمراريسرلمب

الأمامإلىأحياناالتيارويسري.البطاريةتنتجهالذيالتيالم

منالنوعهذاويسمى،بسرعةاتحاههمغيرا،الخلفاىإثم

إلىيسريالذيالتيارأمثلتهومن،ا!لتناوبالتيارالتيار

مرةمائةاتحاههالمنازلتياريغيرالدولبعضففي.المنازل

أخرىدولوفي.كاملةدورة05بذلكمكملا،الثانيةفي

دورة06مكملأ،الثانيةفىمرة021اتجاههالتياريغيم

لة.صكا

تيارأيذاتهحدفيالموصليحمللاالتيار.مصادر

طرفيه،أحدعلىموجبةشحنةتطيقعندولكن،بائيكهر

عبركهربائيةشمحنةتسريالاخر،طرفهعلىسالبةوفخنة

شحتم،تتجاذبالمتضادةالشحناتولأنالموءممحل.

وحصرها،الشحناتبينللفصلالطاقةمننوعاسفنجدام

منالطاقةهذهعلىالحصولويمكن.الموصلطرفيفي

.الحرارةأوالشمسضوءأوالحركةأوالكيميائيةالتفاعلات

منالكهربائيةالطاقةالبطارياتتنتج.البطاريات

يسميانتركيبانبطاريةولكل.الكيميائيةالتة،علات

كيميائيا.فاعلةمختلفةمادةمنمنهماكليصنعلبين،الق!

موصل(عجينة)أوسائلعلىالبطاريةتحتويالقطينوبير،

إحداثفييساعد،الإلكتروليتيسمى،الكهربائيلك!ار

عندللتفاعلاتونتيجة.قطبكلعندكيميائيت!اعل

يكتسببينما،موجبةشحنةالقطبينأحديكتمسبأكلطين

الكهربائيالتياريسريوعندئذ،سالبةشحنةالاخرالقطب

السالب.القطبإلى،الموصلعبر،الموجبالقطبم!ق

هوالضوئىالكشافبطاريةفىالمسطحوالطرف

بالقطببنتوءالمزودالطرفيتصلبينما،السالبالممطب

حيث،بسلكالقطينوصلعندالتيارويسري.ا،وجب

عبرالتياربإمرارضوءإلىالكهربائيةالطاقةتحويلفيكن

فيالكيميائيةالتفاعلاتوتبقىصغير.كهربائيهـلكلمباح

متضادتين،بشحنتينمشحونينالقطينا!إلكتروليت

التيار.سرياناستمرارعلىتحافظوبذلك

البطاريةوتصبح،الكيميائيةالطاقةتنفدالنهايةوفي

بعضوتلقى.الكهربائيةالطاقةإنتاجعلىقادرةءجر

إعادةيمكنبعضهاولكنطاقتها،استكمالبعدإبطارياتا

البطارياتوتسمىعليها،الكهربائىالتياربإمرارشحنها

للشحن.اقابلةا

طاقةإلىالميكانيكيةالطاقةالمولداتتغير.المولدا!

ملفاتالمولدفىميكانيكيةطاقةمصدريحرك.أ!هربائية

حيث،كهربائيتيارلإنتاجمغنطيسمنبالقربكلملكية

بتحريكموصلفيكهربائيتيارتوليدبمبدأالمولديئصمل

متناوبا.تياراالمولداتمعظموتنتج.مغنطيسقربأ!وصلأ

يستخدمهاالتيالكهربائيةالطاقةمعظمالمولداتتوفر

يسمىصغيرامولذاالمحركيدير،اسميارةففي.أ!اسا

شحنلإعادةاللازمةالكهربائيةالطاقةلإنتاج،المنوب

قدرةمحطةفيكبيرمولدوبإمكان.السيارةبطارية

مليونايقطخهامدينةتكفيكصبائيةطاقةإنتاجصهربائية

المنازلإلىالمولدعنالنابخالكهربائيالتيارويصل.،خخص

القدرةخطوطمنضخمةشبكاتعبروالمكاتب،المصانع

امكهربائية.

تسمىوالتي،الشمسيةالخلاياتحول.الشمسيةالخلايا

طاقةإلىالشم!ضوء،الضوئيةالفولتيةالخلاياأيضا

منوغيرها،الصناعيةالأقمارمعظمتمدوهي.كهربائية

الحاسبة،الالاتبعضوكذلك،الفضائيةالمركبات

،الموصلاتأشباهمنالشمسيةالخلاياوتصنع.!القدرة

تؤديحيث،خاصةبطريقةالمعالجالسليكونخاصةأ

السالبةالشحناتانفصالإلىالشمسمنالمأخوذةالطاقة

فيالشحناتتسريثمومن،الموصلشبهفيالموجبةأ

ا!صل.

معدنالكهروإجهاديةالبلورة.الكهروإجهاديةالبلورا!

تمديدهعندسطحهعلىكهربائيةشحنةيكتسبالأفلزي

بعففيالكهروإجهاديةالبلوراتوتستخدم.ضغطهأو
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كهربائيةطاقةإلىالصوتيةالطاقةلتحويلالميكروفونات

وتستخدم.الإذاعيوالبثالتسجيلأغراضفىتستخدم

لإنتاجالكوواجهاديةالبلوراتالحديثةالطخأجهزةمعظم

البلوراتوأكثرالغار.تشع!!التىالكهربائيةالشرارة

ل!صارتز.امااستخدايةجهادالكهروإ

لكهربائيةاالدوائر

ال!!ربائيةالنبيطةتوص!الكهربائيةالطاقةلاستخدام

الكهربائي،أطتيارمكتملمسارويبنى،الطهاقةبمصدر

أخرىمرةيعودثما،النبيطةإلىالطاقةمصدرمنليعسري

الكهربائية.الدائرةالمسارهذاويسمىالمصدر.إلى

فىإضاءةتوأ!دأنتريدأنكافترض.البسيطةالدائرة

يمرلنسوف.بطاريةبالمشخداءصغيركهربائىمصباح

نسريانكاملةدائرةإيجادحالةفيإلاالكهربائيالتيار

قأست!صين.أجطاريةاإلىوممهالمصباحإلىالبطاريةمنالتيار

للبطاريةالموجببالطرفالمصباحصل،أصدائرةاهذه

بالمصباحأيضاللبطاريةالسالبالطرفصلثم،بسلك

الموجبأطرفامنعندئذالتياريسريسوف.بسلك

.ابالساأطرفأإلى،المصباحعبر،للبطارية

يسمىسلكالكهربائىالمصباحداخلفييوجد

مقاومةمنأعلىمقاومةذاتمادةمنيصنع،الفتيلة

وتصطدم.والبطاريةالمصباحبينالموصلينالسلكين

معظ!اوتطلةط،أغتيلةابذراتللتيارالم!صنةالإلكترونات

وتبعثتتوهجانتي،أغتيلةاالطاقةهذهوتسخنطاقاتها.

الضوء.

وأالبطاريةتوفر.المتوازيةوالدوائرالمتواليةالدوائر

هذهمثلوفى.كهربائيةنبيطةمند!كثرعادةالقدرةالمولد

مفتوحالكهردائيالمفتاح

مطماالمصساح

بطارية

مغلئال!ربائىالممتاح

مضاءاطصباح

متلسيطةسيرأح!رلائياالتيارتحمعهالذيالمسارهيالكهربائيةالدائرة

المفتاحيكودوعمدما.البطاريةمثلطاقةومصدرالضوئىالممحماح

يستطعولا،الموصلةالأسلاكبينلجوةتفصلمعتوحاالكهربائى

.مسارهإكمالالتيار

ا!لتواليةالدوائرتسمىدوائرتصاميمتستخدمالحالات

حيثواحد،مسارالمتوأليةوللدائرة.المتوازيةوالدوائر

النبائطوكلالمسارأجزاءكلعبرالتيارنفسيسري

فيالمتوأليةالدوائروتستخدم.إليهالموصلةأح!ربائيةا

ونبائطالميلادعيدشجرةأضواءوبعضالضوئيةأحصشافاتا

ليسريالتيارينقسمالمتوازيةأرروائراوفي.بسيطةأخرى

منالطاقةمصدرالدوائرهذهوتمكنأكثر.أومسارينعبر

المتوالية.بالدوائرمقارنةلالتيار،حضيرةكهربائيةنبائطمد

المنازلفىالكهربائيةوالأجهزةالمصابيحتوصلولذلك

.التوازيعلى

نوعىكلاعلىالكهربائيةأطوائرامعظماو!ي

دوائرمثلجدا،المعقدةالدوائربعضتحتويكماأرروائر،ا

بتوليفاتالموصلةالأجزاءملايينعلىالتلفاز،أوالحاسوب

المتوازية.والدوائرالمتواليةوائرأولامنمتوعة

الناسشذكرعندما.والمغنطيسيةالكهربائيةالمجالات

تحملالتيالإلكتروناتأذهانهمإلىيتبادرالكهربائيأخيارا

الطاقةمعظمتسريالواب!وفى.الأسلاكعبرالشحنات

.بالأسلاكالمحيطةوالمغنطيسيةالكهربائيةالمجالاتعبر

التيالطاقةمحلوتحل،السلكإلىالطاقةهذهوتدخل

وتعوض.المقاومةعلىللتغلبالإلكتروناتتفقدها

منالمفقودةالطاقةآخرطاقةمصدرأيأوالمولدأوالبطارية

باستمرار.المجالات

أحدمنالإلكتروناتتسريالمستمرأضيارادوأئروفي

طاقةولكنالاخر.الطرفإلى،الدأئرةعبر،أجطاريةاطرفى

منالوقتنفحي!فيتسريوالمغنطسيال!ربائيا-بالمجا

التياردوائروفى.الكهربائيةالنبيطةإلىاطرفيناكلا

الأمامإلىالسلكفيالمفردةالإلكتروناتتتحركالمتساوب

منوبالرغمكلها.الدأئرةعبرتنتقلولا،الخلفإلىثم

النبيطةإلىالطاقةمصدرمنالكهربائيةالطاقةتسريذلك

ومغنطيسي.كهردائيمجالينشكلفى

هوالكهربائىالمفتاح.الكهربائيالتيارفيالتحكم

منويتكون،دائرةعبرالمارالتيارإيقافوسائلأبسط

فيفجوةلتكوينبينهماالمباعدةيمكن،كهربائيينموصلين

مرورويتوقف،الفجوةتنفتحالمفتاحغلقفعند.الدائرة

التيار.ويسريالموصلانيتصلالمفتاحفتعوعندالتيار.

درجةإلىساخنةالكهربائيةوالنبائطالاسلاك:تصبح

عبرها.التيارمنكبيرةكميةمرورحالةفىالخطورة

الكهربائيطوالقواطعالصهائرتسمىمفاتيحوتحمي

وأالصهيرةتقطعحيث،الأبنيةمحظمفيالتوصيلات

النبائطمنكبيرعدديكونعندماالتيارالكهربائيالقاطع

منالعديدوتحتويالتيار.مأخذإلىموصلاالكهرلائية

صهائر.علىأيضاالكهربائيةالنبائط
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الكيميائية.التأفيات4-المغمطيسية3-الإنارة2-الحرارةأ-سها:سفيدةتأثجراتعدةموصلفيال!صباىالتيارسرلانعر!حالكهرباءتأتيراات

أكتيلةحزءا

فتيلةفيالكهرلاءتسريعدماالإناراآ.

فتعمل،الفتيلةتسحنتوهحيمصب،ح

الفتيلة.ذراتلعضىإتارةع!ةأالحرا

طاقتهاالمثارةالذراتهذهوتعطيم،

ضوء.صورةفيالزائدا!

فيهيسرىدصلك-

كهرساممطشار

مغنطهيسيمجالأ-*74لا

السلكفيالكهربائيالتياريخلق.المغنطشية

لوحفيالسلكمرروإدا.حولهمغنطيسيامجالأ

هذهفإنحديد،ادةبىعليهنترتالمقوىالورقمن

تشكيلححسبنماتالح!سسلسلةتشكلالرادة

.المجال

الكهرلاءمروريسبب.الكيميائيةالتأثيرات

تفاعلحدوث،موصلمحلولخلال

ماء،علىالمحلولاحتوىوإذا.كيميائي

وغازهيدروحينعازإلىيتفككالماءفإن

أكسجين.

بدلآالتيارق!رةتغييرالناسيحتاجالأحيانبعضوفى

تغييرالتيارقوةضبططرقومن.وصلهأوقطعها!جردمن

إدارةتؤدي،المثالسبيلفعلى.الدائرةداخلالمقاومة

حيثمتغير،مقاومتشغيلإلىالمذياعفيالصوتمقبرش

وترفع،المذياععبرالتيارسريانمقاومةالنبيطةهذهتضهط

تخفضه.أوالصوتبذللث

التيارتغييرالمتغيرةوالمقاوماتالمفاتيحتستطجعلا،

تسمىدقيقةموصلةشبهنبائطتستخدمولذلك،بسرعة

تقطعحيثأكبر،بسرعةالتيارلضبط،الترالزستورات

الثانيةفيالمرأتبلايينوتصلهالتيارالتراززستورأت

الترانزستورأتملايينعلىالنبائطبعضوتحتوي.الوا-حدة

الدائرةتعسمىادسليكونمنواحدةدقيقةهـقاقةفي

المتكاملةالدوأئروتشكل.الرقاقةباختصارأو،اكئاملة

وألعابالحاسبةوالالاتالحواسيبفيالقلبمنطقة

.الأخرىالنبائطمنوالعديدالص-يو

إلكتروليةإنهابالكهرباءتدأرالتيالنبائطعنويقال

وأبطريقةتغييرهايمكنكهربائيةإشاراتتحملكانتإذا

الإلكترونيةالنبائطوتشمل.المعلوماتلتمثيلأ%رى

والدوائروالمحاثاتوالمكثفاتوالثنائيات-انزستورأتالتم

وأأرقاماأوصوراأوأصواتاالإشاراتتمثلوقد.ملةالى"

ففي.أخرىمعلوماتأيأوحاسوبيةتعليماتأو-ضوفا

توفر،المثالسبيلعلىالمدم!القرصحاكيصضخم

لتقويةالتياراتمنمتصعلةسلسلةأشرانزستوراتا

الاستماعيعادالتيللأصواتالممثلةالكهربائيةالإشاراتا

أيها.إ

الكهربائيةالسلامة

يمثلأنيمكنالكهربائىالتيارأنالناسمعظميعرف

تلافىعلىالخطورةسببمعرفةتمساعدوقدخطرا.

.بأمانالكوبائيةالطاقةواستخدامالكهربائيةالإصاباتا

مرورعنالكهربائيةالصدمةتنتج.الكصبائيةالصدمة

الخاصةالكهربائيةفالإشارات.الجسمفىالكهربائىأتيارا

منالمعلوماتحاملةالأعصابعبرعادةتنتقلبالجسم

القلبنبضالكهربائيةالإشاراتهذهوتنظم.وإليهالىماغا

عبرالمنسابالتيارويؤدي.الحيويةالوظائفمن،غيره

إلىبدورهيؤديمما،الإشاراتهذهعملتعطلإلىالجسم

يحرقوقد.والوفاةوالرئتينالقلبوفشلالعضلات!قلص

.الأخرىالجسموأنسجةالجلدالكهربائيالتيار

الطاقةمصدريوفرهاالتيالد!قوةالفولتيةوتقيس

بطاريةدفعوقوة.الدائرةعبرالشحنةلتحريكالكهربائية

لتملة

حم!

ك!مم

"كل
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تسببولا،عادةجداصغيرةالمذياعأوالضوئيالكشاف

فيأخيارامآخذعبرالمتاحةالفولتيةأماتدكر.إصاباتأي

إلىتؤديوقدجدا،شحطرة،فوأست042أخةأجاوا،المنازل

جلديكونعندماال!رلائيةالصدمةخطورةوتشتد.أ!فاةا

الجلدبأملاخالخلوطالماءالأنوذأسكبالماء،مبللاالشخص

مرورإلىيؤديمما،ال!ربائيللتيارالجسممقاومةيضعف

حياتك،علىحطورةال!رساءيش!ط!قلىالكهرباءمعالسلامة

الإصالةتجصع!يساعدكشدمعيمةموحهاتاتماعول!س

اححمربائية.ا

الحهرلائيةاضائطاتلمسلا

زأحمامفيت!صدعمدما

عدماأو،ا!متحمامحوض!

شاطاء.ممللاحسمكيكود

حدلمأسات!ح!طود!ئة-ال!ر،

توصيالاتداتكهرطئةنميطة

ا!ة.تا

قماجيدايديكجفف

وأأصتحعرامحمرواستحداء

حهارأيأوا*جثرعافياالمحالاق

.آصصوإ،ئمط

حداولفي!!لااكوابسحلاس

التي،المستحدمةعيرالكولائية

أ!.الأطفاإليهايص!أدبم!س

أ!اصفةاأتاءبمنزلكابقولاالورقيةالطائراتتطلقلا

ي!الهاتصوامعتحدم.اضقيةمرالقريةالأشحاراتسملهت

لقط.الطوارئا،تحاولا.الحهرلائيةالقدرةحطوط

القدرةحطوطم!تقتر!

العواص!.سعداسساقطةا

بعضعلىوللحصول.الجسمعبركبيركهربائيتيار

بالصدمةالخاصةالأوليةبالإسععافاتالمرتبطةا!علومات

الأولية.الإسعافات:انظرالكهربائية

تمنعأمانوسائلعلىالكهربائيةالنبائطمعظموتحتوي

منالكثيرتحتويكما،أ!ئهرلائيةاالصدماتحدوت

يربطثالثمشبكذي!!علىوالأدواتالأجهزةا

وفي.الأرضإلىيقودسلكإلىللنبيصةأالفلزيةالأجزاءا

المشبكيسمحالنبيطةداخلالتوصيا،تتعطلحالة

.الأرضإلىبالإنسيابأطتيارأسثأخاا

شعجرةتسلقتإذا.المنازلخطرجالكهرباءأخطار

إذالصدمةتصابقد،!!رلائيةقدرةخطمرقريبة

أحياناالعواصفوتسقط.القدرةخصأالشحرةا،مست

لامسإذايقتلأوالشخصيصابوقد،القدرةطحصوأ

بالكهرباء.مشحونةوهيالخطوطهذه

عنالناتجةالكهربائيةالتعريفاتفولتيةتبلغوقد

تيارلإمراركافيةوهى،فولتمليون001الصواعهت

تجنبويمكنك.الشخصقتليمكنه،الجسمعبركهربائي

العواصف.أثناءالمنزلداخلبالمكوثأصواعقاضربات

الحقولعنفابتعدالمنزلخارجالصاعقةصادفتكإداأما

الأرضمنأمناأكثروالغابة.أجةأعااوالأماكنال!صشوفة

الشجرةتحتالوقوفتجنبينبغيول!سأررضموفة،ا

للصواعق.عرضةأكثرت!صنأضيواالمعزوأء،أويلةأ!وأا

حيث،السياراتالصواعقأثناءأمناالأماكنأكثرمنر

الشحناتللسيارةالخارجيالفلزيالسطحيمتص

التيار.تأثيرعنبعيدةالداخليةالأجزاءتاركا،أ!!ربائيةا

مرورفعندالكهرباء.أخطارمن.الكهربائىالحريق

ارتفاعالناتجةالمقاومةتسبب،موصلعبركهربائيتيار

مفيدةالناتجةالحرارةتكونوقد.الموصلحرارةدرجة

الأسلاكتسخينعنالناتجةالحرارةتستخدمحيثأحيانا،

قدللأسلاكالزائدالتسخينولكن.الطبخأجهزةبعضفي

الكهربائيةالحرائقتدمرحيث،حريقحدوثإلىيؤدي

عدمينبغىالحرائقولتجنب.عامكلالمنازلمن11*صير

وتجنبواحد،تيارمأخذإلىعديدةنبائطتوصيل

البالية.أوالمتقطعةالأسلاكذاتالنبائطامشخدام

لمغنطيسيةواءلكهرباا

علاقةذايبدولاقدثلاجتكعلىتثبتهالذيالمغنطس

وثيقةعلاقةذاتالواقعفيالمغنطيسيةولكنبال!!رلاء.

بالشحنةالكهربائيالمجاليحيطفكمابالكهرباء.

يحيط،الأخرىالشحناتعلىتؤثرقوةوينتج،ال!!ربائية

المغانطعلىتؤثرقوىوينتجبالمغنطيس،المغنطيسيالمجال

المغنطيسيستطيعال!!ربائية،الشحنةومثل.الأخرى

6-!!إ/-آش

لأ

ح!،
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تنئ،ذلكإلىوبالإضافة.إبعادهأواخرمغنطيمه!جذرب

الدائمةالمغانطوفي.الكهربائيةالتياراتعنالمغندليسية

.الذراتبعضفيالإلكتروناتحركةعنتنئالتيارات

بالنوياتوتحيطمحاورها،علىتتحركفالإلكترونات

الذرة!ة

الكونفىألحماسيةقوةمعاوالكهرباءالمغنطجسيةتكون

نأحقيقةعلىالقوةهذهوتعشمد.الكهرومغنطيسيةتسصى

وأن،مغنطسيةمجالاتتنتجالكهربائيةالشحناتأ!ةحر

كهربائية.تياراتتنتجالمتغيرةالمغنطجسيةالمجا!!ت

سبيلعلى،سلكيملفعبركهربائيتيارفإمرار

ا!نطسيسمىمؤقتمغنطصإلىالملفيحول،المثال

مغنطجسيامجالآالكهربائىالتياريولدحيثال!ثوبائي،

استمرطالمامغنطسياالملفويظل.السلكيالملفحوإ،

فيه.أممهربائىاالتيارمروأ

عنكهربائيتيارإنتاجبدورهاالمغنطيسيةوتستطيع

يتحركالعمليةهذهوفىالكهرومغنطيسى.الحثطري!!

الحركةهذهتسببحيثمغنطس،قربسلكيملؤ،

الحمتمراريميستمر،السلكعبركهربائيتياررمرأ

الطريقة.بهذهالكهربائيالتيارالمولداتوتنتجالحرء4.

مغاالمتغيرةوالمغنطيسيةالكهربائيةالمجالاتوتنتج

الإشعاعأيضاتسمىالتي،الكهرومغنطيسيةالمو-جات

الطاقةتسمىطاقةالموجاتهذهوتنقلاللاهرومغنطيسى.

الموجاتوتكونالضوء.بسرعةال!ثرومغنطيسية

والتلفازيةالإذاعيةوالإشاراتالضوءالكماحرومغنطيسية

التيالحمراءتحتالأشعةتكونكما،الدقيقةجاتوالمو

ساخن،موقدقربوقوفكعندحرارةشكلفيبهاتحعمم!

والأشعة.الشمسحرقتسببالتيالبنفسجيةفوقوالأشعة

الداخليةالأجزاءفحصفيالأطباءيستخدمهاالتيايىنحية

كما،الكهرومغنطسيةالموجاتمنأيضاتتكونلجسحك

النووية،المفاعلاتعنالصادرةجاماأشعةأيضامنهانتت!

الخارجي.الفضاءمناغادمةاأو

ئاريخيهنبذة

قبلالقدماءالإكريقلاحظ.المبكرةالاكتشافات

إليهاتجذبالكهرمانتسمىمادةأنسنةالافبضمة

.بقماشدلكهابعد،والقشالريشمثلالخفيفةالمواد

الصنوبرأشجارتصلبعنناتجةأحفوريةمادةوالكهرمان

للكهرباء،جيدعازلوهو.السنينملايينقبلعاشت(التي

منوبالرغم.بسهولةالكوبائيةالشحنةيمسكفهوولذ/لك

فىكانوافقدالكهربائيةالشحنةيعرفوالملإغريقأن

كانواعندماالساكنةالكهرباءعلىتجاربيجرونالواقع

.بالقماشالكهرمانيدلكون

والصينيونالإغريقومنهمالقدماء،بعضوعرف

الأشياء،جذبيمكنهاأخرىصلبةمادةأيضاإقدماء،ا

معروفوهو.الماجنتيتأواللودستونالمسماةالمادةوهي

الأجسامجذبإلىميالطبيعيمغنطيمه!بأنهأيموما

الخفيفةالأشياءالكهرمانيجذببينما،الثقيلةأ-لمحديدية

الرياضياتعالمأثبتأم551عاموفي.القحقص!ل

جيرومباسمأيضاوالمعروفكاردانو،جيرولاموالإيطاليا

الكهرمانمنلكلالجذبيةالتأثيراتأن،ا!اروان

منأولكاردانووكان.مختلفةتكونأنلابدوالماجنتيت

والمغنطسية.الكهرباءبينالفرقلى!حظ

وليمالبريطانىالفيزيائيأوضح،أم006عاموفي

والشف!والكبريتالزجاجمثلالمواد،بعضأن-تجيلبرت

دلكهافعند.الكهرمانبخواصشمبيهةخوأصذات

الخفيفة.الأشياءجذبخاصيةالموادهذهتكتسببىنمماش

ودرس،الكهربياتالموادهذهجيلبرتسمى،قد

مننوعإلىتعزىربماتأثيراتهاأنإلىوخلص-حواصها،

جيلبرتسماهاماأناليومنعرفونحناحسوائل.

للكهرباء.جيدةعوازلهياممكهربيات

القرنثلاثينياتفي.الكهربائيةالشحنةتجارب

القطعأندوفايتشارلزالفرنسيالعالموجدعشرالثامن

،بالكهرمانالشبيهةالموادتجذبالمشحونةالزجاجية

منوا!متنتجبالزجاخ،الشبيهةالموادمعتتنافرلكنهاا

الكهرباءسماه!االكهرباءمننوعينهناكأن!.لك

والكهرباء(،بالزجاجالشبيهةاللموادالزجاجية

امشطاعوبذلكبالكهرمان(.الشبيهةاللموادالراتينجية

السالبةالكهربائيةالشحناتنوعيإلىالتوصل!.وفاي

"!السوائلمننوعانأنهمااعتقدأنهمنبالرغم،الموجبةأ

?.الكهربائية

فرانكلينبنجامينالأمريكيالدولةورجلالعالمبدأ

هذهبنىوقد.أم746عامفيالكهرباءعلىبجاربه

منواحدانوعاهناكأنمفادهاعتقادعلىالتجارب

منكبيرةك!يةتحملالتيفالأجسام.الكهربائيةلسوائل

كميةتحملالتيالأجسامتتجاذببينماتتنافر،لسائل

اسمائلمنفائضبهجسملامسوإذا.السائلمنتليلة

وقد.السائلالجسمانيتقاسمالسائلقليلآخر"جسما

المتضادةالشحناتتلغيكيففرانكلينفكرةأوضحت

تتلامس.عندمابعضاجمعضها

أعتقدلماللإشارةمصطبموجبفرانكليناستخدم

لنقصانسالبمصطلعاستخدمكمالممائل،منفائضنه

بلسائلا،ليستالكهرباءأنفرانكلينيعرفولم.السائل

نعرفونحن.والبروتوناتالإلكتروناتبشحناتيرتبط

قليلاعدداتحملموجبةبشحنةالمشحونةالأجسامأناليوم
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بشحنةالمشحونةالأجسامتحملبينما،الإلكتروناتمن

.الإلكتروناتمنفائضاسالبة

التيالشهيرةتجربتهفرانكلينأجرىأم،572عاموفي

اكتعسبحيث،برقيةعاصفةأثناءورقيةطائرةفيهاأطلق

فرانكلينفاعتقد،كهربائيةشحنةوالخيطالطائرةمنكل

فىرسخكمابالكهرباء،أيضامشحونةنفسهاأسسحباأن

حظحسنمنو.هائلةكهربائيةشرارةالبرقأناعتقاده

إلىذأسكأدىربماإذ،الطائرةيمسلمالبرقأنفرانكلين

قتله.

جوزيفالإنجليزياأآأحااصاغ،أم767عاموفي

قوةتضعفكيفيوضحالذيالرياضىأغانونابريستلى

كلمامتضادةبشحناتالمشحون!تالجسمينبينالجذب

العال!اأكد،أمء78عاموفى.الجعسمينبينالمسافةزادت

بنفس،بريستليقانون!صلممودوأوغسطينشارلالفرنسى

كولجو.قانوناسمأجوماالمبدأهذاعلىويطلئ.الشحنة

الإيطافياشتشريحيعال!اوجدم،1771عاموفى

ترتعشحديثاأ!قتواصةأالضفدعةرجلأنجالفانىلويجي

هذهحظيتر،!سهأ!قتأفيمختلفينبفلزينلمستإذا

أضامنااغرناتسعينياتاوأحروفىشديد.بانتباهالتجربة

لذلك،تفسيرافوأخاأليساندروالإيطاليالفيزيائيقدمعشر

الرطبةالمادةفىيحدثكيميائياتفاعلاأنأوضححيث

تيارأمميميائياأضفاعلاعنوينتج،مختلفينلفلزينالملامسة

رجلارتعاشإشأدىالذيهوالتياروهذا.كهربائي

منأزواجافولتاجمع.جالفانيتجربةفىالضفدعة

منوقرصالفضةمنقرصمنمنهاكليتكونالأقراصا

بالماءمبللقماشأوبورقالأزواجبينوفصل،الخارصين

أولفولتاصممالأقراصهذهمنعددوبرص.المالح

فولتا.عموداسمعليهاوأطلق،بطارية

وعلىفولتاعمودعلىالتجاربمنأصعديداذلكوتلا

أومجورجالألمانيالفيزيائيواستنبط.أممهربائيةاائرأ!دوا

والمقاومةوالفولتيةالتياربينالعلاقةيحددرياضياقالولا

عامفينشرالذيأوم،قانونوحسب.معينةلمواد

معينة.مقاومةعبركبيراتياراال!جيرةالفوأضيةتدفع،8271

عبركبيراتيارامعلومةفولتيةتدفعذلكإلىوبالإضافة

.الصغيرةمةاطقار

وجد،أم082عامفي.والمغنطيسيةالكهرباء

الذيالكهربائيالتيارأنأورستدهانزالدنماركيأغيزيائيا

كانوقد.تتحركالإبرةيجعلبوصلةإبرةقربيسري

الكهرباءبينمحددةعلاقةوجودأوضت!منأولأورستد

عشرالتاسعالقرنعشرينياتوخلال.المغنميسية:ا

التيارأتبينالرياضيةالعلاقةأمبيرماريأندريهاكتشف

عرفتالتي،العلاقةهذهوتعد.المغنطهيسيةوالمجالات

الكهرومغنطيسية.فىالأساسيةالقوانيتأحدأمبير،بقانون

العالماكتشفعشرالتاسعالقرنثلاثينياتأوائلوفى

جوزيفالأمريكىوالفيزيائيفاراديمايكلالإنجليزي

ملفقربمغنطيستحريكأنانفراد،علىكل،هنري

الكهرباءفيتاريخيةإنجازات

!ك!،!بمير

إ!"غ!!-!!

الشحنةيخرنبسيطجهازليدنمرطبان

عاممرةأولاستحدامهتم.الكهرلائية

.المكثفاتأ!اعأقدممنوكاد.أم647

فطأاحزعفولاعمود

اليلادي،عشراضامرا

مستمرا.كهرلائياتيارا

القرلىيسعسيات:احر

يوفرطاريةأولوكاد

،أم845عامطورمبكر.كهربائيمحرك

فيوامشحدم،كهربائيةمعالطعلىواحتوى

اضلعرا!.اتشعيل

----؟-خ-آ-!لمج!هتض!م!

*"7--؟!"!-!*لم
-د!ث!!!!6

أط-7لأءفى(-."!---7-أأ

ا!ىرز-خ--!؟غ،سوجصر!!ل!كا بر7؟--37-

ئن!؟:حض"ير7كشيصيلمبمس،-لح-!

!!ى--؟نن--كا-ء------طثكل!فم!ط!!ي+س

ث!!ب!ححيم-لإ-!يهيم

-.لأسرع-؟-،+--رر!!عه-!!-
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تجاربوأوضحت.السلكفيكهربائياتيارايولدسل!ي،

فيهيحدثوقتأيفىتحدثكهربائيةتأثيراتأنتالية

السمعيةالتسجيلاتوتبنى.مغنطجسيمجالفيتغييم.

علىالكهربائيةوالمولداتالحاسوبيةوالأقراصوالب!!حرية

المبدأ.هذا

كلاركجيمسالأسكتلنديج!إلفيزيائيوقد

بالكهرباءالعلاقةذات،المعروفةالقوانينكلدعسويلما

أرئمعادلات.منواحدةمجموعةفي،والمضنطسية

،ام865عامفىنشرتالتي،ماكسويلقوانينوتصض

والمغنطسيةالكهربائيةالمجالاتتنشأكيف،بوضصح

المجالبأنيقضيجديدأطرحاماكسويلوقدم.وتتداخل

إلىذلكوقادهمغنطسيا،مجالآينتجالمتغيربائىسالكح

الانالمعروفة،الكهرومغنطسيةالموجاتوجودافتراض

السينية.والأشعةالراديويةوالموجاتالضوءتشمل،بأنه

الفيزيائيأوضحعشرالتاسعالقرنثمانينياتأواخروفي

الراديوية،الموجاتتوليدكيفيةهرتزهينريتشالألماني

عاموفي.ماكسويلافتراضبذلكودعمعنها،!شفوالى

نقلماركونيجوليلموالإيطاليالخترعامشطاعام،101

ممهدا،الأطلسيالمحيطعبرالكهرومغنطجسيةالمو-حات

والهواتفالاتصالاتوأقماروالتلفازالإذاعةلمرحلةبذللث

ية.لخلماسا

.جالأيرلنديالفيزيائياعتقد.الإلكترونيالعصر

حركةعنينتجالكهربائيالتيارأنممتونىجونستون

عاموفيكهربائيا.مشحونةجدا،صغيرةجى!يمات

.الإلكتروناتالجسيماتهذهتسمىأناقترخأم،198

جونجوزيفال!نجليزيالفيزيائيأثبت،أم798عاموئ

فيتدخلأنهاوأوضح،الإلكتروناتوجودطومحسون

،ام139عامفينشربحثوفي.الذراتكلكيبتم

شحنةبدقةميليكانروبرتالأمريكيالفيزيائىؤ،س

.الإلكترونا

نأالعلماءاكتشفعشر،التاسعالقرنأواخروفى

فيوتفريغهاالفلزاتأسطحعنفصلهايمكنأ!لكتروناتا

عنهأز!لزجاجيأنبوبالمفرغوالصمام.مفرغء!ممام

تمتدبأسلاكمتصلةأقطابعلىويحتويالهواء،ءحظم

إلىالأقطابإلىبطارياتربطويؤدي.الزجاجةءجر

ضبطويمكن.الصمامداخلالإلكتروناتمنتيارس!ريان

المفرغةالصماماتوتستيم.الفولتيةفيبالتحكمأتيارأ

والفصلودمجهاالضعيفةالكصبائيةالتياراتدضخيم

المذياعأجهزةلصنعالطريقالاختراعهذامهدوقدليينها.

.التقنياتمنوغيرها،التلفاز

الأمريكيونالفيزيائيونأخترع،أم479عاموفي

الترانزستور.شوكليووليمبراتينووالترباردين-جون

المفرغة،الصماماتوظائفنفسالترانزستوراتتؤدي،

تحملا،وأكثر،المفرغةالصماماتمنأصغر،لكنها

العشرينالقرنستينياتوبحلولأقل.طاقة،تستهلك

معظمفيالمفرغةالصماماتمحلالترانزستورأت-حلت

شمركاتتمكنتالتاريخذلكومنذ.الإلكترونيةالمعدات

كبير.حدإلىالترانزستورحجمتصغيرمنالإلكترونات

الراديوتطويرإلىأدىالمفرغالص!ام

هماالمبينالكبيرالصمامصنعوقديوالتافار.

.أم229عامحواليفى

الأجهزةتيارفىيتحكمالترانزستور.

حوالينزستورلتراا!ذاويبب.لإلكتروديةا

أسم.قطرهانقديةقطعةحجم

جذا.صغيرحاسويجهارالدقيقالمعالج

بحيتالحجمصغرمنيبلغهناالمبينوالمعالج

الحياط.سمفييدحل
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ببعض،بعضهاالمتصلة،الترانز!متوراتملاي!تتوضعواليوم

المتكاملة.الدائرةتسمىواحدةرقاقةفي

الطاقةعلىالعالميالملبايزداد.الأخيرةالتطورات

ال!ربائيةقةأ!هاأامعظموتأتي.عاملعدعاماأسكهربائيةا

الوقودتحرقالتيالقدرةمحطاتمننستخدمهاالتي

جزءويأتي.الطبيعيالغازروالزيتالفحممث!!الأحفوري

والكهرمائيةالنوويةالمحطاتمنالكهربائيةالطاقةمن

!مصغيرةكمياتتأتىبينما(،المائيةالقدرة)محطات

اطصادر.منغيرهاوالهواءوطواح!تالشمسيةالخلايا

،الأحفوريااخوقودمنالأرص!امحزونمحدوديةوتثير

نأالأخرىاكلاهحتماومن.ال!ضيرينقلوت،نفادهواحتمال

تضرقدحالياا!ستخدمةالكهربائيةالطاقةتوليدطرق

تحاولكما،والمهندسونالعلماءيحاولولذلك.البيئة

للطاقةلديلةمصادرإيجاد،الكهرمائيةالقدرةشمركات

والجيوحراريةالشمسيةالطهاقةالبدائلهذهومن.الكهربائية

الطاقطمخزون:انف!إوالجزر.المدوطاقةالرياحوطاقة

(.التحدياتبم)المشكلات

نبائصأاستخداميؤدممبأنالعلماءمنالعديدويأم!!

قةأصاأاعلىاهترايدأ!لب11منالحدإلىجديدةح!رلائية

صىتتح!آقد،ا!المثاسبماتعلىفالحواسيب.الكهربائية

زأس!ضها،أعاديةاأضوئيةاتالمصاتوفرهااكتيالإنارةأنظمة

هذهتصتهلكهااختيال!ئهربائيةالطهاقةخمصتستهلك

الحديثةالاتصالاتونضمأالحواسعيبوتمكن.المصالييم

فيالمستهلكةقةأ!إايوفرمما،المنازلفيالعم!!منالنالمر

.المواصلات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

جمترا

ي!ص!طما،يدراشالرتوما،ديسودأ

سحامير،لران!ط!!ماريألدريهأممير،

احتصر،فواضايستيالىكرلرهاأورستهد،

حست!تشأوخارلىء،صوخو!ميمونحورح،أوم

حوأجلمو،حوإسماراجراهاال!صسدر،لل

جيمس،!صسو!!مالويحي،ىأغاحا

فيل!صموي!!،مورسرلي،يفور!متد

لدرورأروست،مي!صاركوسماللاديمير،زوري!صير

هيرتحمق،هرترجوريصلسيرا،طو!سود

الكهرباءلإنتاجالأساشةوالطرقالقوأعد

أحكرومعممكيسيةاالحتممسبالضاقةاجتلإل!صوا

الكهر،ئيةاحجمياءااصوويةااطقةاالإلكترودا

لولىقا،كمرئيةالكهر،اح!!االأيود

الكهربائىالمجالالأرماتورعلاهـاالبطارحة

المحاتةالكص،ئيةائرداولاا!قاال!ربائىالتحليل

والعمطيسيةاسعمطيسالكهرلائيةالقدرةاعهر،ئىااخيارا

المعميصأال!ربائىأعطباأ*نهرلايثااحت

الم!ضىالكهركائيةالدافعةالقوةاسقوداحية

ال!!ر،ئيالمولداح!ربائىااغوسااح!ربائيةاأ!دائرةا

يةأح!روإحهاداأ!درةا

ال!!ر!ائيةالدافعةاحسلسلةا

وقياسهاالكصباءفيلتحكما

التيارمحولاممهربائيااحداداالأمميرا

المغنطيسيالمضحماأتحارادالأميترا

الكهربائيالمفتاحانحوأتاالأ:ءا

الحلفاليالمقياسمقياس،اضوكتاقاس!أ:ء،

الحهدفرقمقياساح!رلائيةاا!دائرةاقاصعستورالىأ-ا

الواطمقياسوشستولىقصرةالت!صاملةأررالمسدا

المكتم!الكهرسائىاحصشاثاأح!ئهر،ئةاالأسلاكاش!صة

الحتملروال!صلومط!الموشمه

المقاومةممظماحجلوواطاالمفرعاص!اما

هنريقارورة،يدرل!اصهيرةا

ا!اطالمحواطائياححمربااأ!أحارا

الكهرباءاستخدامطرق

ال!صليوالرادا،ستشراد1

اللحامالمرفوعةالحديديةالس!صةا/لإشعاط

ئيالكهرباالمحرك(ال!ئهربائياسطام)ااحيارةاثاض

المولدالمحركالكهرلائيةالسيارةاقى!د

الحراريةالمزدوجةأصاروحاأخددئةا

الكهرلائيالمعنفيساح!ربائىااصوءاسدع!يراضسرا

الضوءمقياسأح!ربائيةاالطاعةاعواءات!جيص

الكهردائيةالمكنسة،ل!!رساءالطلاءاضلمارا

الهواءمنقىالآليةا!سالةاأدمودىحسلر،

الهافاممهربائىاالفردالحدخديةالس!!ةحص

لقاطرةادائيا!-ا

صلةذاتأخرىمقالات

الطاقةالمصصيسياالححرالأرصا

الطاقةمحزودال!حمرلائىدالعاأ!ئهرلائيةا،ا!كحدمةلإعداما

الهحدسةإرعاث!ااحسمكاالإل!ضرولياتا

ظاهرة،هوكالصوءعادا!الأ!ليس

س!!كتوشا

الموضوعصرعنا

الكهربائيةالطاقةاستخدامات-1

المواصلاتفى-دالممارللي

والعلومالطبليهـ-ا!ساعةافي

ال!تصال!تفي!-

الكهربائيةالشحنة-2

الحرجات!ا!ذراتا-أ

الساكنةءلكهرباا-دتالأيوطا

والعوازلالموصلات-3

الموصلاتأشباه-!الحوصلات

ومةلمقاا-دالعوارل
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ئيلكهرباالتيارا-4

بوالمتنالتيارواالمستمرالتيار

التياررمصاد-ب

لكهربائيةاوائرلدا-5

البسي!هةالدائرة

المتوازيةوالدوائرالمتواليةالدوائر-ب

والمضطيسيةال!ردائيةالمجالات!-
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الحرارية.المزدوجةانظر:.الحراريةالداثرياء

الكهرباء(.)أ!اعالكهرباءانظر:.الساكئةالك!الرباء

)الحكملصناعيةالأعضاءا:نظرأ.العضليةءلو!رباا

(.الصناعيةا!"طراففي

وأالكهربائيةالدوائربإصلاحيقومشخصالهوويائي

الكهربائيي!صنأنينبغى.صيانتهاأوتشغيلهاأوتريجمها

يفهمأنفعليه.المتعددةوتطبيقاتهاالكصباءبمبادئملما

والبطاريات،والعزلالأسلاكوشبكاتالكوبائيةالدوائر

النبائطمنذلكوغير،والمحولاتوالمولداتوألمحىصكات

،المعماريالرسمفهمعلىقادرايكونأنولابد.سبائيةالكم

المبانىفىالكهربائيةالمعداتتركيبيستطيعحغ!

الأنواعتركيبعلىكذلكقادرايكونأنويخبغي.الحدية

وأالفلوريةكالمصابيحالإضاءةمصابيحمناتلمفة

تحتبالتدربحرفتهمالكهربائيينمعظمويبدأ.المتوامجة

خبير.كوبافطإشراف

البناء.صناعةأيضا:انظر

!!!!

بمئز

يتطلبوصيالتهاوتركيبهاالكصبائيةالأج!زةبإصلاحيقومالكهربائى

أيضا.البماءمحطكطاتوتفهماالكهرباء،بمبادئتامةمعرفةالعمل!دا

السلامة.بقواعديلمأنللكهربائيبدولم،

البنياللونذوأ!قاسياالمتحجرالراتينج!الكهر!

الصهـمنرئيسيبشكلالمادةهذهوتنشأا،صفر.

الشماليةأوروبافيتنموالتيالصنوبرلأشجارا!هـاتينجي

موادالراتينجيةالموادهذهكانتوقد.السنينملايينصشذ

أصبحتوعندماالأشجار.فيبالزيوتكزوجة2!ممغية

صناعةفييستخدمالصنوبر،شجرمىمتحجرقاسراقينحالكهرمان

معظم.الأعلىفىالطاهرةالمدلاةمثل،والمجوهراتالغليود-جذوع

أوروبا.فيالبلطيقبحرمحطقةمنيأتياكهرماد
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كهربائية.إشاراتإلىالصوتيةا!وحات

ا!لرو.:أيضاانظر

يدرسالفيزياءفروعمنفرعالكهرومغئطيسيلأ

المغنطيسيةوتستند.والمغنطيسيةالكهرباءبينالعلاقة

ينتجالكهربائيالتيارأ-هما:حقيقت!تإلىال!ئهربائية

مجالاينتجالمتغيرالمغنطيسيالمجال2-مغنطجسيامجالأ

!حمربائيا.

هانزالدنماركيالعالماكتشف،أم082عامفي

بمجاليحاطكهربائياتيارايحملموصلأيأنرستدأر

منبالقربووضعهاممغنطةإبرةأحضرشعندما.معنطيسى

الإبرةلأنونظرا،الإبرةتحركت!هربأئيتياربهيمرسلك

التجربةفإنمغنطسيةقوةبتاثيرإلالاتتحركالممغنطهة

مغنطسيا.ينئمجالأال!ئهربائيالتيارأنأوضحت

فيأمبيرماريأندريهالفرنسىأ3أصعااأعلن

التيارأنالميلاديعشرالتاميعالقرنمنالعشرينيات

واستنتج.المغنطسيةكلإنتاجعنالمسؤولهوال!!ربائى

وقاد.ضئيلةتيارأتبداخلهاتسريالدائمةالمغانطأن

تطويرإلىوأمبيرأورستدمنكلبهقامالذيالعمل

،الأجهزةبعضفييستخدمالذيالكهربائىالمغنطيس

المغانطمعظموتتكون.أجاباوحرس،!طاضلغراف

.حديديقلبحولملفوفأ!شبيسلكمنأحتهربائيةا

يمرالتياللحظةنفسفيال!ربائيأطعنطيساويتمغنصأ

مروراتجاهعكسوإذأ.السلكخلالكهربائيتيارفيها

المغنطيسيةالأقطابإشارةانعكحستالكهربائيالتيار

شماليا.والجنوبيجنوبياالشماليفيصبحالمتكونة

)التأثير(الحثبوساطةكهربائياتجاراالمعنطيسيةتنتج

مايكلالإنجليزيالعالماكتشفوقد.الكهرومغنطيسي

كل،هنريجوزيفالأمريكيالفيزيائيوالعالمفارادي

وفي.أم831عامالكهرومغنطيسيالحثحدة،على

متغيرمغنطيسيمجالأييقومالكهرومغنطيسيالحث

،المثالسبيلىفعلى.موص!!داخلكهربائيمجالبانتاج

فرقتغيرالسلكمنلفيفةداخلمغنطسحركةتسبب

فيتيارويمر.السلكطولعلىأخرىإلىنقطةمنالجهد

الحثويعتبر.متغيرةالمغنطيسيةكميةظلتطالماالسلك

فىأما.الكهربائيالمولدعملأساسالكهرومغنطيسي

المارالتياريقومإذ،العمليةهذهفتنع!سه!الكهربائيالمحرك

حركةيسببمغنطيسيمجالبإنشاءالسلكخلال

السلك.

ماكسويلكلاركجيمساستخدمم،1864عاموفى

والمغنطيسيالكهربائيالمجالينأنليبينالسابقةالتجارب
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موجاتشكلفىإشعاعيةطاقةإنتاجعلىمعايعما*ن

هينريتشالألمانيالفيزيائيالعالموأثبت.كهـرومغنطيسية

اكتشفعندماماكسويلإليهتوصلماصحة،هرتز

سنة.عشرينبعدالكوومغنطيسيةالمو-خات

الكهربائي،المحرك،الكهربائىالمولدأيضا:انظر

الكهرومغنطيسية.الموجات،الكهربائيالمغنلاليس

لدضليكفىالأرضفيكبيرطبيعيتجويفا!!ه!

فيه.الثخص

عدةبعمقواحدةحجرةمنالكهوفبعضوتتكون

شبكةمنتتكونأخرىكهوفهناكبينمافقط،أاستار

اكتشافهتمكهفوأطول.والحجراتالممراتمن،اسعة

منمرتفعةسلسلةوهو،الماموثكهفالإطلاقكلى

الأمريكية،المتحدةبالولاياتكنتاكيولايةفىأصوانا

كم.603علىيزيدماإلى،يمتد

لعدمنظرا،ورطبةمظلمةللكهفالداخليةوالأماكن

الصناعىالضوءفإنذلكومعإليها،الشمسأشعةد)خول

طبيعيةمناظريظهرالمكتشفونيدخلهاالتيالكهوفداخل

منيتكونال!صهف

مليئةضخمةح!صة

ذاتصخريةبتثحيلات

محتلفة.وألوانأش!ال

في،العملاقةالقاعة

منةحدوا،لصصرةا

العديدةاهـجرات

الكبيرةلورايلك!وف

فرحيمياأهـلايةفي

المتحدةبالولايات

الأمر-يكية.
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قطاعيمنظر

الذوبانلكهف

الصحر.منأحزاءالماءيديبعدماالحيريالحجرلي(أدلاهاش-لىالمب!!الكهور)متلالذوبادكهو!تتكولى

ا!ياه.ركستهامعاددم!تمشأالكهو!معالمم!وكثير

التشكيل،فريدةصخريةبتشكيلاتتمتلئغريبةجوفية

منالعديدوتحتوي.الكهفيةالرواسبتشكيلاتتسمى

جوفية.وشلالاتوأنهاربحيراتعلىالكهوف

دراسةبعلمللكهوفالعلميةالدراسةتعرف

الكهوفبدراسةالمحتص!تالعلماءعلىويطلق.الكهوف

،الكهوفدراسةعلماءفيهاتعيشالتيوالكائنات

ورمعمالكهوفاكتشافبهوايةالناسمنالعديدويستمتع

أوالمغاوراكتشافالهوايةهذهوتسمىخرائطها.

.الكهوف

ال!وفمعظمتشكلت.الكهوفتشكلتكيف

وأالرخاممثلدهمتعلقةصخورفىأوالجيريالحجرفي

وقد،الذوبانكهوفالكهوفهذهوتسمى.الدولميت

وتستغرقببطء.للصخرالجوفيةالمياهإذابةنتيجةتشكلت

المياهتسيلعندماتبدأحيث،السنينالافالعمليةهذه

تصلحتىالصغيرةالصخرشقوقعبرأسفلإلىالسطحية

المنطقةعندهتتشبعالذيالمستوىوهوالماء،مستوىإلى

ممراتمشكلاالصخربعضالماءيذيبوهنا.الجوفية

ينحدر،أماكنفيعميقةحفراالماءيشكلوقد،وحجرات

.بحدةالصخرعندها

الماءفيللذوبانقابلانالمشابهوالصخرالجيريوالحجر

أسفلإلىيتقاطرالذيالسطحىالماءلكن،طفيفةبصمورة

الهواءمنامتصقدالذيالكربونأكسيدثانىعلىيحتوي

حمضاالكربونأكسيدثانيويكونالصخر.فوقوالتربة

الصخر.إذابةعلىالحمضهذاويساعدالماء،فىلطفا

مستوىتحتالماءمستوىينخفضقدالأمرآخروفى

بوساطةالماءمستوىفوقيرتمإلكهفقدأو.الكهف

الرفعخلالمنهذأيحدثماوكثيرا،أرضيزلزال

ويملأشسربالماءمعظمفإنوعندئذ.للأرضالتدريجى

الكهوفإلىالسطحيالنهريدخلوربما.الكهفالهواء

الصخر،إذابةعمليةفىالنهرويستمر.خلالهويتدفة!

الاتصاليةالروابطتتطوروقد،الكهفيتسعالطريقةوبهده

الصخرينهارقد،المثالسبيلفعلى.والسطحالكهفبين

يدعىعموديامدخلامشكلاالكهفمنجزءفوقالواقع

إلىالمداخلبعضتكونوربما،دردوريةحفرةأوبالوعة

وأالتلجانجطعلىتتشكلربماوهذه.أفقيةالكهف

عندهاينعسابالتيالنقطةحيت،خاصةالواديمنحدر

النهر.أوالينبوع

)كهوفاللافاكهوفالكهوفبعضوتدعى

.المنصهرةالبركانيةالحمممنتتشكلالتيوهي(،الحمم

فإنالمنحدرأسفلإلىالبركانيةالحمملتدفقونتيجة

التحتيةالحممولكن،ويتصلبيبردالخارجيسطحها

مشكلةتتصرفوأخيراتدفقها.استمرارمعمنصهرةتبقى



143الكهف

فيوالمثينالشهيرةالكهوفبطيخ!

اللايهف

أجانتاكهوور

الأزرقىال!أر

جعيتاإمغارةأكط!

حراءاشغا

ثوراشكا

الكانجوك!ف

رلسبادكابمإمعارارركمثوف

اهبولا2ك!يف

إليفاذاك!ثوور

فن!جالك!كف

جنولانك!يوف

لا!مكو)مفار(!أك!ثوق

البركانيةالحمملالبماىلوطنيااكذكار

الماموثءيوو

نياهكههوفي

عث!ويمومو

مارتنسانتلابييردكطبمرفر

العالم

انجوقسيم

الهندأورتجابادكرريالقرب

المديزةوالمعالمالأهمية

معابدلاتخاذهاوجملتولسعتطبيعياكهفا92بنلمملسلة

إيطاليا-كابركبصيرة

بيروت!ممالى-لبتان

المكر!ةمكة

المكرمةمكة

إفريقياجحوب

نيومكعسيكؤشرقىجنوور

الأمريكئةالمتحدةالولايات

سمريلانكا

الهنددومباكا-قرب

أسكئلندا-لسافا

أستراليا-ويلزساوثنيو

فرنساغرىجتوب

المتحدةالولايات-كاليقورثيا

لمتحدةا!يالولاا-كيكنتا

ليزياما-كممصرو!

فيوزيلندأ-آيلاندنورث

الأسبانيةالفولمسيةالحدو3

بوذية.

الشمصرتسطجععندماياقوتيأزرقبضر!مملوءبحرك!كهـف

مياهه.عبر

لس!كشزولممدهشةوبازلتم!كئعسمهلكؤيناتعلىيحتوي

بعدبمملها

كلف!!مح!دالفي!،علىالوحيورءنزل

.الهجرةليلةالصدينوأبوبكرس!النبىفيهاحتبأ

علىيحتوىوالآفىإلحج!ىالعصرمتبأناسمأهولأممان

صضا?،فخمةحجرات

فيالثجيبهوالصوأعدالهوابطمشا!دأكبرعلىيحتوي

العالم.

مزخرور.بوزيلمعبدكهف

الهندليه.الأساطيرلآلههزيتيةيصورمزحرفهمعبديةكهوف

!مثيرةبازلتيههبأعمدةمخالحط4بحريكهف!

الكهوفلتحثمكيلاتممتازةعروضمعللسياع،جدرومنطقة

عمبرهاأقىئثتقد.الماريخكيللماريثبةصورمحلىجدرأنهاتح!وي

الجمهور!عرمحظهورةو!ى4السنينمنالآلا!عشرات

بركانيةمتكوناتإلىيالإضافةكهغ!03،منأكثريشمل

أضرى"

يبلغمعروفكهرو.المطلاىعلىأكمسفكهقينظامأطول

اخليا2المسمسلةوالحج!اتالممرإتمنكه!603منأكثرطبرله

جوفية.وإفهاريحيرأ!علىويحتمثمل

الإكسحانيةالحياةدلائلعنالكهوفهذهفيالحفرياتكشثا

مقت.سنة4!!،*!قبليورنيوقي

الكهفأسعففيالعالمة)الحباحيا(المدميئ!الديدانمنآ،ف

الس!ماءفيليلآكالنجوملظهر

كم.أ6،إلىعمقهيصلالكنهوكىأعمقمنوأحد

،الأرضسطحمنقريبةالحممكهوفوتكونكهفا.

وتتشكل.الرقيقةأسقفهافيفتحاتعدةعلىوتشقمل

نتيجةالصخريةالشواطئامتدادعلىالبحريةال!يوف

والأمواجالرياحبوساطةالصخرمنالضعيفةالمناطقلنصت

الشاطئ.علىالمت!!سرة

الماءمنسوبانخفضلو.الكهفيةالرواسبتشكيلات

خلالالتسربفييستمرقدالماءفإن،الكهفمستوىتحت،

وعند.مذابةمعادنعلىالماءويحتويالصخر،شهصق

الروأسبتشكلإلىيؤديممابعضهايتبلورالكهفلهادخم

بألوانأووالأحمر،والبنيكالأبيضمختلفةبألوانالكماثفية

الرواسب.تلكشكلتالتيللمعادنتبعامتط-دة

الرواسبتشكيلاتمنالمعروفةالأنواعوأحسن

تشكيلاتهىوالهوابطوالصواعد.الهوابطال!!فية

الكهف.سقفمنالمدلاةالجليديةالكراتتثبه

وربما.الكهفأرضيةمنترتفعدعاماتهىالصواعد،

انظر:عمودا.مكونةمعاوالصواعدالهوابطاجتمعت

.الصاعدة؟الهابطة

تشكيلاتمنأيفئاأخرىأنواعتتشكلوربما

منالستارةتتكون.الكهففيالكهفيةاشواسب

الحجروينشأ.اسمقففيمعلقةرقيقةصخرية،محححائف

برانفوقالماءمنرقيقغشاءيتدفقحيث،ا!لتدفق

الأزهاروهناك.معدنيةصحائفمرسباالكهف،إرضية

الصخرمنتنبترقيقةحلزونيةبلوراتوهيالجبسية

غريبة،ملتويةأسطواناتالحلزونيةوالرواسب.المسامي

منأو،أرضيتهأوأوسقفهالكهفجدرانمنخنمو

.أخرىءشكيلات

والرسوماتالأصباغبينت.الكهوففيالحياة

وجدتالتىالكثيرةوالبقاياالحجريةوالأدواتالحائطية
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أما.السنينآلافمندهناكعاشواأناساأنالكهوففي

منقليلةوأعدادالحيواناتمنكثيرةأنواعفهناكاليوم

سكانانظر:.دائمةملاجئالكهوفتستخدمالبشر

.الكهوف

الطيورتشملأممهوفافيتعيشالتيوالحيوانات

والسمندروالحرذانوالراقونوالسحالىوالجداجد

ال!وفتستخدماررببةامنكثيراأنكما.والعناكب

فىتبقىالحفافيحقمنكثيرةوأعداد.الشتويللبيات

يرودر.الحشراتا،صطهيادليلاوتطيرالنهارأثناءالكهوف

والديدانالألفيةاالديدانالخنافسالخفافي!)سماد(ذرق

لهاسكناأح!وفامنتتخذالتىوالخلوقاتالمسطحة

.بالطعام

تعرفالحيواناتمنمختلفةأنواعوهناك

،ال!!وفمنأرراخليةأالأجزاءفيتعيشبالتروجلوبايت

الحرارةدرجةفىأضغيراأووالهواء،الضوءينعدمحيث

الحناشسمنمعينةألواعاالحيواناتهذهوتشمل.واشطوبة

لاانتروجلولايتمعظمر.والعناكبوالسمندروالسمك

علىوتعتمد.أطوناعديمصدفأورقيقجلدولهاترى

فقدانعنأطتعويضأضطوراالعاليتيواللمسالشمحامشي

الرؤية.

والحزازياتالطحالبمثل،خضراءنباتاتتنمووربما

والتي،الخارجيةالكهو!أجزاءفيوالسرخسيات

وكائناتالفطروهناك.الشمسضوءبعضتستقب!

المناطقفيالعيمقتستطيعللضوء،تحتاجلافقطأخرى

المظلمة.الداخلية

ولكنهامثيرةهواية.والكهوفالمغاوراكتشاف

اكتشاففىالرغبةلديهمالذينوالأفرادنسبيا.خطيرة

أشخاصيقودها،مجموعاتفييكونواأنلابدالكهوف

مستمر.بش!ط!وذأصكالمغاوراكتشاففىخبرةلهم

التقنياتبعضاطغاوراكتشافهواةويستحدم

يستخدمون:المثالمسبيلفعلى.الجبالتسلقومعدات

لتسلقالغليظةالحبليةالسلالمأووالمثبتةالقويةالحبال

صلبةقبعاتويلبسونالانحدار.الحادةالجوفيةالجروف

والصخورالمتقاطرالماءمنللوقايةخشنةثقيلةوملابس

نأيجبكما.الكهوففي(الأطراف)الحادةالمفلولة

رأسعيةإضاءة:الأقلعلىالإضاءةمصدرينمعهميحملوا

باليد.يمسكحصشافإلىلالإضافةالصلبةالقبعةعلىمثبتة

،وجدوهكماأححمفاالمغاوراكتشافخبراءويترك

فييجدونهشيءأييزيلونأوضررا،يرتكبونلالذلك

يصعبكسرتوإذا،هشةالكهفيةوالرواسب.الكه!

جدا،نادرةأعهوفابعفحيواناتأنإلىإضافةإعادتها.

بسهولة.بهاالضررإلحاقويمكن

علىالشماليةأمريكاتحتوي.الأمريكتينفيالكهوف

كهفيةورواسبتشكيلاتذاتضخمةكهوفعدة

كهوف-الكهوفمنمجموعاتثلاثوهناك.جميلة

وهذه.الريحوكهف،الماموثوكهفال!جيرةكارلمسباد

كهوفوتحتوي.الوطنيةالمتنزهاتفيمحميةالكهوف

ضخمة،حجرةعلىنيومكسيكوفيالكبيرةكارأصسباد

وعرضهاأم،002يبلطولها،الكبيرةالغرفةتسمى

وكهف.واحدةنقطةعندم87ارتفاعهاويبلغأم19

المعروفةالكهوفأطولدظاممنجزءكنتاكىفىالماموث

مثل،كهوفعدةعلىالجنوبيةأمري!صاوتشتمل.العالمفى

جنوبيمنطقةفيالكهوفهذهتوجدربيرا.كهوف

فيالجيريبالحجرالشهيرةكارستمقاطعةتشبهالبرازيل

السابقة.يوغوسلافيافيالديناريةالألبجبال

)السابقة(يوغوسلافياتشتملأوروبا.فيالكهوف

المتقبةالكبيرةالجيرأحجارمنمرتفعةأراضعلى

غربيشعمالفيبوستوجناكهفويحتوي،أح!وفبا

قاعةتسمىواحدةحجرةعلى)السابقة(يوعوسلافيا

الكهوفبعضوتعتبر.الموسيقىحفلاتتقامحيث،العم

بينمنوأسبانيافرنسابينواشبرانسالفرنسىالأأ!فى

العالم.فيالكهوفأعمهت

مقاطعةهىبريطانيافيمعروفةكهفيةمنطقةوأكبر

الحجرفيهايغلبالتيالبناينتلالشعماليفيكرافن

004عنلايقلماعلىالإقليمهذاويحتوي.الجيري

قبعته.الكهفمنالمطلمالداحليالجزءيكتتصاللغاورمكتشف

منللوقايةوحشنةثقيلةملابسويلس،أماميةإضاءةبهاالصلبة

المتقاطر.والماءالحادةاصحورا
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بن-باسميعرفبريطانىكهفأعمقيىنهامن،كهف

كهفويعتبر.أم06عمقهويبلغ،تبمغنت-واي

بريطانيكهفأطولالإقليمنفسفيا)واقعجلجابنج

وعمقهم27وعرضهأم05طولهيبلغبثبموفمعر

جنوبيفيبيكمقاطعةأنكما.م34عهوارتفام37

علىوتحتوي،مهمةأخرىكهوفمنطقةبناينمرتةحات

الكبيربجشاوكهفويحوي.كهف001منأ!ر

عمقويبلغ.الجوفيةالممراتمنالعديدبرادولمنبالقرب

وتحتوي.أم57كاسلتونمنبالقرببوتنتلكهـف

الجونيسمىجميلحجرعلىالإقليمهذاكهصف

وتحتوي.وزخرفياتمزهرياتمنهتصنع،الأررق

ذاتشيدركهوفعلىسومرستفيمندبماتمرتة

والصواعد.الهوابطمنالجميلةالتثكيلات

يردانمنكلاويلزفيالكهوفأنظمةتشمل

الأعلى.سوانسيواديفىددوفينونوأجوف،أوبروف

الحجراتمنكم52تقريبابوويزفىألويدأجنول!!وف

وتحتوي.بريطانيافيكهفيأوسئنظاموهى،والم!صات

.كهوفعدةعلىالشماليةأيرلندافيفرمانمنطنمة

)القوسارشذاماربلهومعروفكهفسنوأحى

فىألفاسليففيهوأيرلندافيكهفوأطولخامى(.الرت

.م634طولهويبلغكلير،لعة7مقا

البحرية،الجروفجميعفيالبحريةالكهوفوتوجد

الكهوفوأحسن.الغربيةالشواطئعلىشيوعاأكثروهي،

وكهفستافا،جزيرةعلىفنفالكهفهوالمعروفةالبصرية

أسكتلندأ.فيوكلاهماسذرلاندفيوسمم

منكبيرعددعلىالصينتحتوياسيا.فيالكهوف

غارويعد.الشرقيةالجنوبيةالمرتفعاتفيوخاصةالكريوف

فيمعروفكهفأعمقإيرانفيزاغروسجبالفيبارا(

الماءولكنم751عمقإلىالمكتشفونوصلفقد،.المب

الكهفيةالحجراتوأكبر.ذلكمنأبعدالنزولمنمنع!3

الوطنيمولوجونيونجمتنزهفيسرواكحجرةهيالمعروهشة

،م003عرضهومعدلم007طولهويبلغ.ماليزيافي

.م07لارتفاعهالأدنىواطفى

أجزاءبهاوجدحيث،نياهكهوفسروأكفيوأيضا

000،04منأكثرقبلالإنساناستخدمهاأدواتمن

دينية.ارتباطاتالجنوبيةآسيافيالكهوفمنوللعديد

ويشتمل.هندوسيةأوبوذيةمعابدبعضهااستخدموقد

الصخرية،المعابدمنالافعلىولمسريلانكاالهندجنوبي

جداريةزيتيةوصوربتماثيلمزخرفمنهاالعديدحيصث

الصخر،فينحتتالكهفيةالمعابدمنوالعديد.جصجلة

ذلكومثال.وسعتقدطبيعيةكهوفالاخروابىمحض

ويرجع،بومبايمرفأفيأليفانتاجزيرةعلىأليفانتاصكهوف

ونحتت.الميلاديينوالتاسعالثامنالقرنينإلىزاريخه

صخرفيماهراشترامقاطعةفيالبوذيةأجانتاكهوف

الالهةالجداريةالزيتيةالرسوماتوتصف،الجرانيت

الهندية.الأساطير،

علىوالجزائرالمغربتحتويإفريقيا.فيالكهوف

فيتوغوبيتكفكهفمثل،مدهشةعديدةكهوف

منولكن.م007عمقهيبلغوالذي،المغربدضمالي

أكثرإفريقيا،جنوبفيكانجوكهوفتكونأنالمحتمل

منسلسلةمنتتكونوهيإفريقيا.فىشهرةاممهوف

الصخريةالتشكيلاتمنالعديدوفيها،المضاءةالحجرات

الجميلة.

الحجركهوفمعظمتوجدأستراليا.فىالكهوف

وهذهألممتراليا،منالشرقىالجنوبيالجزءفىالجيري

جنولانفيالواقعةتلكمثلجميلةكهوفا-شمل

وبوشانويلز،ساوثنيوفيوأبركرومبىيارانجوبلي،

كهوفالأوروبيوناكتشفوقد.فكتوريافىليليدلأ

راعىأنويحتمل،أم84وا1838عامىبين-جنولان

اكتشفواقدالشرطةمنواثنين،والانجيمسالماشية

عاموفي.هاربمتهمعنالبحثأثناءالكهوف

منطقةفهيالانأما،خاصةالمنطقةكانتأما"86

.السياح-لمجذب

الجميلةالكهوفبعضعلىأسترالياجنوبيويحتوي

كهوفوتحوي.وناراكورتجامبيرجبلمنوالقرب

انظر:.المنقرضةالكيسيةالحيواناتأحافيرعلى؟إراكورت

الكهوفأكبرفيأحافيروجدتكما.الكيسىالحيوان

فنوجدوقدنولابور.سهولمنطقةصحرأءفىالجافة

هذهأحدفي(الأصليونأستراليا)سكانالقدماءالأبورجين

كونالدا.بكهفالمسمىالكبيرةأممهوفا

ومتنزهلاندأرنهمفيسائداالأبورجينكهففنويعد

كوينزلاندوسطالشماليةالمقاطعةفيالوطنىكاكادو

غربىفىكمبرليسلاسلوتحتويتسمانيا.غربيجنوبأ

أخرىوكهوفالجيريالحجركهوفعلىأممتراليا

منالغربيالجنوبأقصىفىأوغسطاحول،سوجودة

الولايةشرقيفيكوينزلاندكهوفمعظموتقع.الولاية

روكهامتونوبينومونجانا،شيلاجومنبرالقرب

المشهورةتسمانياكهوفأفضلوتوجد.جلادلممتونأ

فيكصيكومولهوبارتجنوي!حسضنجز،منرالقرب

وسطفىكنتريكنجمنطقةتحتوينيوزيلندافي.اعشمال

وخاصة،المعروفةالكهوفأحسنعلىآيلاند؟ورث

ديدانعلىالمحتويةبمغاراتهاالمشهورةويتوموكهوف

المضيئة.الحباحب
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صلةذاتأخرىمقالات

منر3اصي،الوحارمممسادمعاراتالتاريحشلماشعو!كهوهـحمولالى،

معارات،رتثساراكهرو،الماموتستالا

الكريمالقرأنسورم!الكهفسورة.سورة،الكهف

عدد.عشرةالثامنةالشريف!المصحففيترتيبها-المكية

لتضمنهاالكهفتسميتهاجاءت.آيةومائةعشرآياتها

قصةالغريبةالعحيبةأغصةاتلكفى،الربانيةالمعجزة

الكهف!.أصحاب

أمورأختعاالتىازرصةالسورمنال!!فوسورة

هـبدئتخمم!سورإحدىوهىوالتوحيد،العقيدة

الأنعام،وا،أغاتحةا:هىأسسوراوهذهلله!الحمد)

!جاللهبتمحيدتبتدئ5شال!!ف.وفاطروسبأ،،والكهف

أس!جرياء،واأمحظمةباأءوالاعتراف،وتقديسهوعلا،

.والكمالوالجلال

روائعمنقصصلثلاثالكريمةالسورةتعرضت

لتثبيتالأساسيةأهدافهاتقريرسبيلفي،القرآنقصص

قصة،فهيالأولىاأما.الجلالذيبعظمةوالإيمان،العقيدة

سبيلفيأضفسداالتضحيةقصةالكهف!،أصحاب

فرارابلاده!منخرجواالذينالمؤمنونالفتيةوهم،العقيدة

تسعانياماشيهم!ضواته،الجبلىفيغارإلىولجأوا،بدينهم

أعويلة.ااطدةتلكبعداللهبعثهمثمسنة،وثلاثمائة

الحضر،معالسلامعليهموسىفقصةالتانيةأغصةأأما

منوماجرىأعلم،اطلبسعبيلفىالتواضعقصةوهي

ولمالصال!أحبداذلكعلإالماأطلإدلهالتيالغيبيةالأخبار

الخضربهاأخبرهحتى،السلامعليهموسىيعرفهايكن

الجدار.وبناء،الغلامقت!ىوحادثة،السفينةكقصة

مكنملكوهو،القرنينذيفقصةالثالثةالقصةأما

علىنهسلصدإيبسطأنوالعدلبالتقوىلهتعالىالله

منوماكانومغاربها،الأرضمشارقيملكوأن،المعمورة

أمحظيم.االسدبناءفيأمره

لاالحقأنوبيانمدفهاأضحقيهتأمثلةالسورةضربتثم

وهي.بالعقيدةمرتبصأهووإنما،والسلطانالمالب!ضرةيرتبط

قصةفي،وإيمانهبعقيدتهالمعتزوالفقير،بمالهالمزهوالغحيمثل

فناءمنيلحقهاوماالدنياالحياةومثل،الجنتينأصحاب

إبليسامتناحادثةفيمصوراوالعرورالتكبرومثل،وزوال

.والحرمانالطردمننالهومالادمالسجودعن

القرآنآيات)ترقيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكهف.أهلبمالكريمالقرآنسور(بموسوره

أضضوجامرحدةبعدتبدأ،اللإنسانحياةمنفترةالكهول!ة

في،عادةالفترةهذهوتمتد.الشيخوخةبمرحلةوتنتهي

والستين.الخامسةحتىالأرب!نعسنمن،المتقدمةاجلدانا

نحوإلىوتنتهيالثلاثينبعدفتبدأالعربيالشرق!ىأما

فىتغييرأيلايلاحظذلكمنالرغ!اوعلى.الخمسين

هذهمنأيفيللشحصأجدنيةاالسلوكيةالممارسة

لاختلافتبعامختلفاالكهولةمعدلويكون.الفترات

.المجتمعات

فترةفإن،المتقدمةالغربيةأ!ساعيةاالمجتمعاتفيأما

الناسويتقبلالامشقرار.فيبرغبة-عادة-تتسماأح!وأسةا

بجدويعملون،والمسؤولياتالانتزاماتشهولتهمش

قيمةلإعطاءويميلون.أعلاقاتامنثابتنمصأيرأخموأ

ناجحينكانوالوحتى،وأطصداقاتالعائليةللحياةمتزايدة

الكبار،آبائهممنالناسمنشثيرتحقربوقدأعمالهما.شى

ماوعادة.الحياةفيأطويلةواأصسابقةاتجربتهممنأ!لاستفادة

لأبنائهم.واحتراماتفهماحثرأالالاءيصبح

بفترةلايستمتعونقدالناسبعضأدالباحثونويعتقد

إلىوحنينهمالشيخوخةمنلتخوفهم،حياتهممنأح!ولةا

التىالدراساتدلتفقدهذامنالرعموع!ى.الشبابفترة

فترةمن،انتقاليةبمرحلةيمرونالذينالأفرادعلىاجريت

وقدالرضا.مصادروجدواأنهمعلى،ال!ولةإلىأحشبابا

يمتلكونلايزالونأنهمال!!ولةفترةفىالناسبعضيشعر

وغالبا.ومسؤولياتهمخططهملتنفيذألازماالبدنىأضشا!أا

المهاراتخلالمن،لحياتهالشخصقساعةدعمايىاما

المسهولةمنفإنه،ثمومن.أصسميناعبرالمكتسبة:الحمرات

.أزماتإلىتتحولأ!قبلأح!وأ!ةامشاكلمعالجةمم!صان

ينتقلونالذينالناسمنجديدةمجموعةكلوتصل

إلاجتماعي،التاردمنمعينةنقطةإلىالكهولةمرحلةإلى

الكهولةففترة.وفرص،وضغوطات،فريدةبقيمتتميز

العاملاتالنساءمنعدداتضم،المثالسبيلعلى،اليوم

الأشخاصمعظميهتمكما،مضىوقتأيمنأكثر

ونتيجة.البدنيةباللياقةالمرحلةهذهإلىيصلونالذين

الأشخاصعلىتظهرالتىوالجسديةالنفسيةللتطورات

بينالطلاقنسبةفإن،المرحلةهذهإلىيصلونالذين

.الأخرىالعمريةالمراحلفينسبةأيتفوقفيهااجالأزوا

الكهولةبمرحلةالانيمرونالذينالناسفإنحذأسك،و

التحدياتهذهوتشمل.جديدةتحدياتيواجهون

الاستخدامممببها،العولمكانفيكبيرةتغيرات-ا

بالتعبيرالمتعلقةالحريةمعاييرتزايد2-.للحاسوبالمتزايد

الجنسي.

الحياةعنتكونماأبعدهيالكهولةفترةفإنثم،ومن

فيالناسمنالعديدأنإلا.بالأحداثالحافلةوغيرالهادئة

ومهاراتهمالعريضةحياتهمتجاربمنيستفيدونكهولتهم

يلتحقونالناسمنالعديدفإنكذلكجيد.بشكلالمطورة
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ويجدون(،ناضجين)كطلابوالكلياتبابامعات

أفراداليكونواإمكاناتهممنللاستفادةأخرىم!ألات

ومهمين.مبدصتين

العدائينأبرزأحد(.-ام59)6سباستيانكو،

التيالعدومسابقاتفيلانتصاراتهشسهرتهنالالبربعلانيين،

كوحطمأم97!عامفى.القياسيةالأرقامفيهاحطم

و!مباقأم،005وسباقعدوم008لسباقالعالميةتامالأر

،أم089عامالأوليمبيةللألعابموسكودورةوفى.الميل

الفضيةوبالميداليةأم،ء..لسباقالذهبيةرالميداليةفاز

الرقمام819عامخلالكووحطم.م008لىجماق

أولكوأصبحأم829عاموفي.مرتينالميلسمباقالعا،ئي

وفىأوينز.جيسىجائزةوهي،أمريكيةبجائزةيفوزمن

لسباقالذهبيةبالميدأليةأخرىمرةفازأم849أولي!سبياد

لحمباستيانولد.م008لسباقالفضيةوالميدالية،أموء..

الاقتصاددرس.لندنجنوبي،تشيسويكفيكولدنيوبم

.القوىلألعابتمامايتفرغأنقبللوبورو-جامعةفى

عدديبا.العالمفيالمرجانيةالجزرأكبرمن!ا!جلين

فيمارشالجزرفيتقعوهي.نسمة6)462س!نها

.جزيرة09منأكثرعلىوتحتوي.الهادئألمحيطوسرد

محيطهاويبلغ2.اكم6نحوالكليةمساحتها!وتب!

2.كم2)175نحومساحتهاتبلغببحيرةوتحيطكم/603

.أم419عامألمانيامنكواجلينعلىالياباناستولت

أقامتأم(ا-459)939الثانيةالعالميةالحربوفي

جويةكراتعليهاوشيدتالجزيرةعلىتحصيناتاليابان

المتحدةالولاياتواستولت.المائيةللطائراتوقاعدة

وألمشخدمتهاأم449فبرايرفىكواجلينعلىيكيةالأمم

منتصفومنذ.الحربمنالباقيةالمدةخلالبحريةقاعد.ة

المتحدةالولاياتتستخدمهاالعشرينالقرنمنالتينيات

م7491عاموفي.القذائفلاختبارموقعايكيةسالأ!

جزرأقاليممنجزءامارشالجزروبقيةكواجلينأصبحت

عاموفي.المتحدةالولاياتلوصايةالخاضعةالهادئاقيط

متمتعةسعياسيةكياناتالجزرهذهأصبحتأم869

.المتحدةبالولاياتالحرمإلارتباطالذاقطباتحم

السائلةالموادمنلكلالحجمأوللسعةوحدةا!وارت

ويستخدم.الجالونربعأوباينتين،يعادلوهو،فةوالجط

الموادلقياسالأحيانبعضفيالإمبراطورياهـتالكم

وكنداالمتحدةالمملكةمثلبلادفيوالجافةال!طئلة

يعادلوهو.إفريقياوجنوبونيوزيلندالياسضراوأ

لتر.ا،25631

الواحدالسائلالكوارتيعادلالمتحدةالولاياتوفي

من22101.1الجافوالكوارتاللتر،من.،4639د

المتر.ا

والمقاييس.الأوزانأيضا:انظر

كاتبم(.1-981739)9دويلالسير،ورارد،

صيتهذأع،مومميقىومؤلفوممثل،بريطانيء!سرحي

كثيرتتناول.المعقدةاللطيفةالكوميديةمسرحياتهبىممبب

الطبقاترجالبينالرومانسيةالصراعاتمسرحياتهكلن

.الطبقاتهذهونساءأ!لياا

لكواردوأحبياالكوميديةالمسرحياتأشوبينمن

الخاصةالحياةأم(،)259القشحمىءسرحية

المرحةالروخام(،)339للعيشخطةأم(بم039)

ام(،)358369الساعةالليلةأيضاوألفام(.)419

واحد،فصلذواتمسرحياتتسعتضممجموعةوهي

ثلاثفىعرضهارنم

منهاكلتضم"جموعات

وألف.مسرحياتقلاث

المقطوعاتمنعدداصوارد

أوبريتأشهرهاا،أ!مميقية

م(.291)9المرلحلوا

فيكتابينكواردكتب

الحاضر،الداتيةاعسيرة

كواردنويللسيرابم(م91)37الخبري

الغامضالمستقبل

عامفيكواردنويلمذكراتنشرتوقدأم(.59)4

الأبهةبعنوانقصةأيضاوكتب.وفاتهبعدأم8119

نشرالقصيرةالقصصمنومجموعةأم(،069)الظرف،

كواردنويلقمصمجموعةكتابفىمنهاصثير

نحنشيءلأيفيلمسيناريوكواردوكتبأم(.)839

زصبح.

.لندنمنبالقرب،تيدنجتونفىكوأردبيرسنويلولد

اشتركعندماأم239عامفىلهكبيرنجاحأولتحقق،قد

عاموفى.تناديلندنالموسيقيةالمسرحيةوتمثيلتأليفؤء!

التىالدوامةبمسرحيتهباهرانجاحاكواردحقق،أم29لم

البريطانيةالعلياللطبقةالأخلاقيالانهيارموضوعزمالج

عاموفيأم(.819-191)4الأولىالعالميةالحربليمد

الفروسية.وسامالثانيةإليزابيثالملكةمنحته،ام179

ادنيااو!ةأنهالفيزياءعدماءيعتقدجسيمالكوارك

وبروتوننيوترونوكل.والبروتوناتللنيوتروناتالأساسية

لاتوجدالكواركاتأنويبدو،كواركاتثلاثةمنليقألف
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،الأخرىالكواركاتمعالدوامعلىمتضامةوإنما،منفردة

القلونات.تسمىجسيماتتنقلهاقوةمعاتجمعهاحيث

ثلثتعادلأجةساح!ربائيةشحنةإماكوارككلويحمل

ثلثيتعادلموجبةكهربائيةشحنةأو،البروتونشحنة

العائلاتمنواحدةالكواركاتوتشكل.البروتونشمحنة

خريان19أحائلتاناأما.الأوأجةللجسيماتالكبرىالثلاث

.واللبتوناتالبوسوناتفهما،

الكواركاتمنلوعاكمالادحتىالعلماءيعر!ولا

،أنواعستةمنأكثرلاتوجدأنهيقدرونولكنهم،هناك

يرمزنوع!تعلىتحتويمطأحاديةاوالمادة.أنواعثمانيةوربما

أغيزياءاعلماءزأحش)س(،والأسفل)ع(بالأعلىإليهما

معجليدعىبجهازبالاستعانةأخرىكواركاتأوجدوا

اصطدامإلىالجسيماتمعجلويؤدي.الجسيمات

أثقلكواركاتمنتجابعنفلعضتحتبعضهاالجسيمات

وهذه)س(.واسمفلى)ع(امحليااالكواركاتمنب!صير

الأعلىالسوعينإلىوتتفككبالثباتلاتتصفالكواركات

الثانية،منجزءبليونمنجزءمنأقلفىوالأسفل

أسماءذات!صاركاتثقلاالأكثرالكواركاتوتشم!

والقاعى.والغريبالجذابمثلطريفة

مان-جلمواريالأمريكيادالعالماناقترحوقد

سنةفيالأولىأطمرةالكواركزفالبظريةوجورج

الهدروناتسأناعتقادهماعنأعرباوقد.أم64!

منخرىالأالختلفةنواعوالأوالبروتونات)النيوترونات

أنهااعتقدواقدأحلماءاكانالتي(،الذريةتحتالجسيمات

وقد.أبسطجسيماتمنتتألفإنماالمادةجسيماتأدق

،أم719سنةفىالكواركاتعلىالمباشرالدليلىظهر

المعجلاتفيهاامشخدمتالتيالدراساتأشمارتعندما

أصغروالنيوتروناتالبروتوناتفيجسيماتوجودإلى

نأالانالمعروفومن،البروتوناتمناللأقلعلىمرةء.

.البروتوناتمنالأقلاعلىمرةأو...أصغرالكواركات

.إبسايجسيم،الهدرونبمالقلون:أيضاانو

مؤرخ(.-أم09)4أرثربنجامينكوارلز،

فيودوره!ااحسوداعنالكتبمنالعديدآلفأمري!ي

دوجلاسفريدريككتبهبينومن.ايلأمريكىالتاريخ

وقدأم(.)649أمريكاتكوينفيالزنجىأم(؟)489

الفترةفيوقامماساشومميتسبولايةبوصعطنفيكوارلزولد

شو،جامعةفىأضاريخابتدريعرأم939إلى3491من

،أم939فىديلاردجامعةفيللتاريخأ!شاذاأصبحثبم

إلىأم469منالفترةفيالجامعةلهذهعميداواصبح

فيمورجانكليةحيالتاردلقسمرئيساوعملأم،539

.أم749إلى5391منالفترة

السابقفيخصصتالأرضمنمساحةعوارولو

أيضا.بزولولاندوعرفتإفريقياجخوبفيالزولوأحشعب

فيالمتفرقةالأراضيمنقطععشرمنحصوازولواغت:تأ

هكتار.مليون.45الكليةمساحتهاوبلغت.ناتالمقاطعة

ممانسمةمليون8.3السكانوعدد.أولونديأحاصمةوا

جنوبفيسكانيةكثافةالمناطقأشدمنالإقليمهذاجع!!

الموزيزرعونوهما.مزارعونالس!طنومعظمإفريقيا،

السكروقصبوالذرةأصشاميةاوالذرةوالقطهنأغول:ا

.الحلوةأجطاطاار

وذشعبالميلاديالثالثالقرنمنذالمنمقةافيعالق

الزولوأسرةأصلويعوداشولو.لحضارةمشابهةحضارة

الفترةخلالالمنطقةحكمالذيشا!صاالزعيمإلىالحاحصمة

جنوبحكومةمنحتوقد.ام828إلى1818مر

72وفي.ام779عامالذاتىالح!3حوازولوإفريقيا

مقاطعةفيوناتالكوازولواندمجتأم499ألري!!

.ناتال-كوازولوباسمال!نتعرفهـاحدة

الحارحية(.)السماتالطائرانظر:.ا!اسى

.(م10918691)توريلفاسا،دوسيموكوا

.أم959لعامالأدبافىنوبلجائزةحاز،إيطافيشاعر

الهرمسية،المدرسةإدىينتمىأم429عامحتىوكان

بأسلوبشعرهمنظمواالشعرأءمنمجموعةتضماهى"

وتحول.اليوميةالحياةصمعزولأبدأعسير،شحصى

إلىكبيرحدإلىالثانيةالعالميةالحرببسببكوامميمودو

ديوانهمنوابتداء.عصرهأحداثعالجعأسلوبأمشخدام

الحزنفيدقيقأتأملاشعرهغداأم(9)47الآخرإثريوم

الإنسانية.علىالحربجلبتهمااللذينوالدمار،

مميراقوسةمنبالقربموديكا،فيكواسيمودوولد

ونشرتإيطاليا،شماليإلىانتقلأم819وفى.بصقلية

فلورنسا،فىتصدرأدبيةمجلةفيالاولىقصائده

وأرصمياهبعنوانديوانفيلاحقوقتفىوصدرت

فيالمقالاتمنالعديدكذلككتبكماأم(،)039

.إي،أمثالمنكتابأعمالالإيطاليةإلىوترجم،الأدبا

ش!صسبير.ووليموسافو،وموليير،كمنغز،إي

وخاصة،التغذيةسوءعنينشأمرضا!افركر

جميعوتتكون.الكاملالبروتينفىالحادالنقصعن

الأحماصتسمىللجسمبانيةموادمنأجروتيناتا

يحتويالذيوحدههوالكاملالبروتينولكن.الأمينية

لايمكنالتى،الأساسيةالثمانيةالأمينيةالأحماضعلى

فيغالباالمرضهذاويحدث.بنفسهتكوينهاللجسم
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الأطفاليصيبالغالبفىوهو.الكاملالبروتينمنعاليق

يؤديوقد،مشواتوثلاثسنةبنأعمارهمتتراوحالذيمق

.الوفاةإلى

البروتينمنكبيرةكمياتإلىالأطفالصغارويحتاج

وتواصل.وظائفهلختلفوأدائهالجسملنمواللازمالكامل

إلىبالإضافةعامينلمدةصغارهنإرضاعكثيراتأمهات

منغذائئامكملاالأملبنويعد.الصلبةبالأغذيةتغذيتهما

إرضاععنالمرضعةالأمتتوقفوعادة.الكاملالبروتين

يؤديكثيرةحالاتوفىجديد.منحملتإذاطفلها

البروتينمنخفضةالنشويةبالأغذيةالطفلإطعامإلىذلك

.المرضحدوثيرجحمما

الحدأوالطفلنمووقفإلىالحادالبروتيننقصويؤدي

الجلدوسورمالعضلاتتضمرالحادةالحالاتوفي.منه

بالوهنالطفلويصاب.الجسميفرزهاالتيبالسوائل

إطعامه.حتىولاالإزعاجمننوعأيولايتقبلالشديد

عليهتتكونوقدالطبيعيلونهالجلديفقدالمرضاطرادومع

والأمعاءالكبدإتلافإلىأيضاالمرضويؤديسوداء.بقع

اللونإلىالأسودالشعرلونتغيرفىيتسببوقدالدقيقة

ضحايامنالكثيرونويعاني.الحمرةإلىالضاربالبنى

بعضفيالنقصومن)الأنيميا(الدمفقرمنالمرض

.الفيتامينات

علىالمريضيحصلمالمالوفاةفيالمرضتحسببوقد

منغذائيةمكملاتمنعادةالعلاجو!صن.البروقن

الغنيةالأخرىوالأغذيةالقشدةالمنزوعالحليبمسحوق

منغذائيةمكملاتتوفيرأيضايلزموقد.بالبروتين

للمريضتعطىكثيرةأحيانوفي.والمعادنالفيتامينات

علىالطفلقدرةمنيحدالمرضلأن،حيويةمضادات

المرضهذامنيشفونالذينالأطفالمنوكثير.المقاومة

لهم.المتوقعالجسمانيالنمومستوىلايبلغون

جنوبفيعاشالوحشىالحمارمننوعالكواصكة

القرنمنالستينياتمنذالبريةالحياةعنوانقرضإفريقيا،

إحدىفيالأسرفيكوأغةآخرماتتوقدعشر.التاسع

بقيةنقيضوعلى.1883عامبهولندا،أمستردامحدائق

التيوالبيضاءالسوداءالخطوطذات،الوحشيةالحمرأنواع

،اللونبنيةكانتالكواغةفإن،الجسمأجزاءكلتغطي

والرقبةالرأسعلىوخطوطبيضاء،وأرجلأبيضبذيل

فقص.الجسممنالأماميوالجزء

الحمرأنوأعمنوغيرها،الكواغةالإنساناصطاد

عاشتحذرهاوبسببوجلدها.للحمها،الوحشية

كما،صغيرةعائليةمجموعاتمنقطعانفيالكواغة

التسميةجاءتوقد.اليومالوحشيةالحمرأنواعبقيةدفعل

لصوتتقليدولعلهإفريقيا،فىخويالخويلغةهـق

أواخروفي.والصهيلالعواءبينيجمعالذي،الحيوان

الكواغةجلدمنعيناتتحليلالعلماءبدأالعشريناعقرن

وذلكالأسر،فىماتتحيواناتجلودمنأخذوها

ويعتقد.عليهوالتعرفللحيوانأ!راثياالتكوين!فحص

عودةعلىتساعدربماالأبحاثهذهمثلأناحلماءا

انقراضها.بعدالحياةإلىاعواغة

ولكن.الحقيقيةبالكواغةالمنقرضةالكواغةويعرف

يطلقونإفريقياجنوبسكانمنبالأفريكانيةالمتحدثين

الحمرأنواعأحدعلى،الملونةالكواغةأو،الكواغةاسم

الحمارأي،الحياةقيدعلىمازالتالتيالثلاثةالوحشية

الوحشي.الحماران!:.الشائعأ!حشيا

-؟هـ،أ032)؟-الرحمنعبد،الكواكبي

أ!واكبى،امسعودبنأحمدبنعبدالرحمنم(.091لمأ

رجالومنالأدباءالكتابمنرحالة،الفراتىالسيدأقبه

فيهاوأنشأ،حلبفىوتعلمولد.ال!سلاميايإصلاخ

،الاعتدالوجريدة،الحكومةفأغلقتهاالشهباء-جريدة

أعداءعليهحنقثم،عديدةمناصبإليهأسندت.،!طلت

إلىفرحل،مالهكلوخسرفسجن،بهفوشواالإصلاح

وشرقيالعرببلادإلىعطمتينسياحتينساحا!ر.

توفي.أنإلىالقاهرةفياستقرثمالهند.بلادوبعضإفريقيا

عندلهماوكانالاستبداد،طبائع،القرىأمالكتبمن41

وهمتهعقلهفيكبيراوكان.قويةفعلردود،!حدورهما

الحديثة.النهضةرجالكبارومنعلمهأ

المجتمعانحطاطأسبابالقرىأمكتابهفيشاول

دينيا،سببا18إلىوأرجعها،وتفصيلبتوسعالإسلامي

وتربويا.أخلاقياسبباأوهسياسيا،سببا121

حوارشكلعلىالأسبابهذهفيالكواكبيبحث

بالتفصيلوتناولهاتخيلها،التيالشخصياتمنعددبين

المجتمعلواقععلمياتحليلافكانتالححوالبرا!ن،بإيرادو

.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفيالإسلاميالعربي

الأرضمنمنطقةوهى،الصغيرةالمعازلأحدكواعوا

وفيسوتو،جنوبلأبناءإفريقياجنوبحكومةحددتها

كواكوا.فيهابماالمعازلكافةإلغاءتمام499أبريل12،

،السانبلغةوذلكالبياضمنبياضاأكنركواكواوتعنى

تحيطالتيالجيريالحجرتلاليصمفالاسموهذا

وهي2،كم005حواليكواكوأمساحةوتبين.جمكواكوا

!ودقربالحرةأورانجولايةمنالشمالىالجزءتمثى

الرئيسيانوالنهرانفوثادشابا.كواكواوعاصمةمميسوتو.
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علىوتقع،وعرةوالمنطقةوكاليدونإيلاندزنهراهما

ومالوجمما.دراكنزبرججبالبكواكواوتحيط.عالارتفاخ

فيالحرارةوتبلدرجةقاس،المناخفإن،لذلكونتيجة

وتتراوح،مئويةدرحاتثمانىالشتاءوفيم518أ!يفا

المناطقفيمشوياسم07ب!تماالأمطارسقوطمعدلات

ارتفاعا،الأكثرالأجزاءافيسنوياسمأ2.والمنخفضة

أسشتاء.افىمتواترةبصورةالجليدويتساقط

حنو!شيأطهليونالرئيسىالمنتجالمنطقةهذهوتعد

أجصاطسارأصشاميةاأسدرةا،ا،خرى1المحصولاتومنإفريقيا.

اعصر!.واوالخضراوات)اسرعوم(والذرة

التسعينياتأوائافيللس!طنالرسميالتعدادبلغوقد

فيسممة؟57...وحوافينسمة00.018.حوالي

ودلك،المهاجرينالعمالمنبصفتهممسجلينالرشدسن

نسمة000.2وينتقل.إفريقياجنوبمنأخرىمناطقفي

يوميا.إفريقياجنوبفيالعملوإلىمنغيرهم

إفريقيابمجنوبفيالعنصريةالتفرقةأيضا:انظر

تاريخ.،إفريقياجنوب

تتحركو.المشهورةأجةالأمشرااالحيواناتأحداسمالكوالا

أخروباقماشجارالأقمماعبرببطءالكوالاحيوانات

الأشحار.اشره!ب!تمختبئةنهاراوتنام،الليلوأثناء

أولىكلمةمرمشتقةكوالاحصلمةإنويقال

دأبيد.لايشربالذىالحيوانتعنيالأصلييناالأستراليين

المزيدعلىحصلتربمارالأوقاتبعضرفيشربالكوالا

خاصيةليعستوهذه.النديةالأوراتباتغذيهاعندالماءمن

!الشوسالأوشحرةسزرقةتأكلأعلاها!مورةساالموضحةالكوالاأنثى

الأولىساالستةاحتحهوراالصعيريقضىظهرها.علىصعيرهاوتحمل

طهرها.ممتصا!اجةالتاوالشهورلأمهالحطيالحرالصداحلحياته

بأوراقتتغذىانتىالحيواناتمنفكثيرللكوالا،شريدة

طريقعنالماءمنيكفيهاماعلىتحصلالعصيريةأسنباتاتا

الدبهوالحيواناتهذهبهتعرفآخراسموهناكالغذاء.

للدببةولاتنتميالجرابيةالحيواناتمنالكوالاأنإلا،المحلى

أقرباءأقربأما.العالممنالأخرىالمناطقفيالمعروفة

كثيرفهناك.الومبتحيواناتشهيالجرالياتمنأحصالاا

الجرابفتحةمنها،الحيوانينححدينب!!التشابهأوجهص

الحلفية.

العا-أة:غالات.الاأحاتعممم

وينحصرسمرسر!.!ىص!-

وقد.محدودةأماكنفىفقصأكبيرةبأعدادجودهاو

غربفىالعامةالمتنزهاتأحدفيأيضاالكوالا!زتتر

أستراليا.

فيمنهاالذكورتزنبدينةحيواناتالكوالا.الصفات

أما.كجم8والإناث،كجمأ.حوالىف!ضورياولاية

ويبين.ذلكمنأقلفتزنكوينزلاندفيتعيحقالتىالسلالة

والرجلان.سحم75إلى65حوافيال!صالاحيواناتا!أصو

تماماوملائمتانالحجمفيمتشابهتانال!صالافىأجدان:ا

مواجهةفيإصبعانيدكلفيويوجدالأشجار.اأضسلة!

.الإمساكفياليدكفايةمنيزيدمماالأخراأضلاثاالأصابعا

الملساء،الألشجاربفروعحتىالتشبثأص!صالاا:تستطيع

عنالدفاعفيايضاتستخدمهااكتيالحاددأجهابمحاذأ!كو

أصفس.ا

لمدةللأمالبطيالجرابفيالصغارتظلالصغار.

وتظلالأمظهربعدهاوتتسلقشهور،!متةمنتقرب

خلالوفي.أخرىشهورستةلمدةأمانفيإياهممتميةأ

النفئالجنسيإلىالحيواناتتصلأعوامأربعةإلىثلاثة

عاما.02الكوالاتعيع!وقد.التزواجويم!ضها

أشجاربأوراقعادةالكوالاتتغذىالغذاء.

وأحيانا.صمغكأشجارأ!شراليافيالمعروفةالأوكالبتوس

الاسترالية،والأكاسياالدبق:مثلأخرىنباتاتتأكل

أشجارمننوعا05منأكثروجودمنالرغموعلى

الكوالاحيواناتأنإلاغذاء،الصالحةكالبتوسوالأ

أستراليا،جنوبوفيالاخر.بعضهاعلىبعضهاتفضل

المنوصمغالمائيالصمغهيالشائعةالغذاءأشجارفإن

الكوالاحيواناتتفضلفكتورياوفي.القرنفليوالصمغ

التىالمناطقجميعفيالأشعجارهذهوتنمو.المنصمغ

أشجارايضاوتحب.المنعممغانظر:الكوالا.فيهالعيش

والبقسالرماديالمرتفعاتوصمغالمستنقعاتصمغ

الكوالاتفضلويلزمعاوثنيووفي.الأوراقطويل

الغابةوصمغالرماديالصمغأشمجارعلىالتغذية

فاشمجاركوينزلاند،فىالمفضلطعامهاأماالأحمر.

الأحمر.الغابةصمغ
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الحياةفىالكوالامنكثيرتموتالكوالا.أمراص

تسببالحالاتبعضوفي.البكتيريةالعدوىبسببالبرية

ا!للتحمة،التهابباسمالمعروفالعينالتهابالبكتيريا

اللأخرىالحالاتبعضوفي.أحياناالعمىإلىيؤديالذي

المبتلة،بالسرةللعامةيعرفمرضمنالكوالاتعانىقد

وقد.التناسليأوالبوليللجهازالبكتيريةالعدوىوتسببه

تحوصلعنالنابخبالعقمالكوالاإناثمنكثيرتصاب

إلىالعلماءتنبه،العشرينالقرنمنالثمانينياتفى.المبايض

الأبحاثأنإلاالعدوىتلكإلىيرجعالكوالاموتأن

البريةالكوالاحيواناتبينالأمراضهذهوجودعلىدلت

ربماالمرضأنالعلماءبعضويعتقد.عاممائةمنأكثرمنذ

جلبهاالتيالجديدةالحيواناتطريقعنأمشرالياإلىدخل

نأأيضاالأبحاثأوضحتوقد.معهمالبيضالمستوطنون

فتراتفيتحدثالكوالامنالكبيرةالأعدأدوفياتمعظم

زراعةيجبالمشكلةهذهولحلالغذاء.كفايةعدم

منالكوالاتتمكنحتىة!بأعدادالمناسبةالأشجار

أنحاءكلفىالأشجارهذهدهاليزبينبحريةالتحرك

أستراليا.

الساحلمنكثيرةمناطقفيالكوالاتعيش.التوزيع

غربجنوبإلىكوينزلاندضعمالمنلأ!شراليا،الشرقي

الشرقيالجنوبمعظمفيالكوالاوتوجدفكتوريا.

معظموجودفيتركزويلز،ساوثنيوفيأمالكوينزلاند.

الميناءومن.سيدنيشمالالساحليةالمناطقفيالكوالا

لأ8...منأكثرالسلطاتأخذتفكتوريا.فيالغربى

ثمالأسامسية،الأرضإلىالكوالاحيواناتمنحيوان

فكتوريا.أرضمعظمفيتنتشرالانوهيسراحها.أطلقت

تاولرلب
المقاطعة

الشمالية

الحنوبيةسترالياأ

لعربيةاسترالباأ

حيوارونأسيسنوطبدنم

ليلأسترالىاالكوالا

حص!الوطدىصتؤهـيالش!

إلىالكوالاأذخل!

السرحزلره

فيهامشهورم!اطى

الكوالاحيوان

فىلاالكواصاطقكأ!دشلميز3

الحاد/لمحتالو!

ماطقبضعفىويوجد.الشرقيةأسترالياغالاتفىيعيشحيوانالكوالا

الغربية.أمشرالياليوطني!تنزهفيالكوالاوتربيةتوط!تتموقد.فقط

إطلاقا.الكوالاحيواناتفيهاتعشفلمتسمانياأ*ط

إلىاستقدمتأسترالياغربفيحالياتعيشالتيوالكوالا

التىالأحافيربقايادلتوقد.أخرىمناطقمن!ناك

الكوالاأنعلىأسترالياغربفيالكهوففيوجدت

القديمة.العصورفيهناكءاشت

أوائلحتىأسترالياجنوبيفيالكوالاعاشتوقد

تلكفىوانقرضتماتتقدتكونوربماالعشرينالنمرن

تعيشالحالىالو!طوفي.أم029عامبحلولاإنطقة

فيأخرىجزروعدةالكنغرجزيرةفىالمستقدمةأكوالاا

.م!وراين!كر

الأصليينالبلادسكانمجيءقبلالكوالا.تاريخ

فقليلأستراليا.فيتكاثرتقدالكوالاكانت)الأبورجين(

نأإلاالأشجارعلىملاحقتهايستطيعونكانواالأعداءصت

منالقتلأو،للافتراسأحياناتتعرضكانتالكوالاءمغار

إقوانةيسمىوماالبومةمثلالقويةالجارحةالطور-خانب

علىالكوالاتسيرعندماالأوقاتبعضوفيالأشجار.

لبطشتتعرضفإنها،أخرىإلىشجرةمنل!ممملرضا!3

.ألانانقرضالذيتسمانيانمرمثل،المفترسةا-!يوانات

نأالكوالاعلىكانالأصليينالبلادس!صانقدوموجعد

طعامامنهايتخذونكانواالذينالصيادينأولئكتقاوم

كانتماكثيراالتىالصيادةالدنجوكلابومعهما،لثم

تقاريرأولكتبتوقد.الأرضعلىوهىالكوالاذيتؤ

أولقدوممنأعوامعشرةعنلاتقلمدةمنذالكوالاءن

المستوطنونسمىوقد.أم788عامفيأوروبيصستوطن

.الكسلانالحيوانهذاالأوائلأبيضا

عليهأطلقوافقد،سيدنيحولالأصليونالسكانأما

بعدالاستعمالشائعأضحىالذيألاسموهوأكوالا،ا

الكوالافراءالبيفأهميةالمستوطنوناكتشفوعندما.ذلك

مطاإلقرنفيالحيواناتهذهمنالافمئات!خلوا

كوينزلاندفىرأسمليونقتلأم029عاموفى.أ!شرينا

المكثفالصيدعملياتأدتوقد.واحدةسنةتخلال

إلىالبيضالمستوطنونأشعلهاالتيوالحرائقوالأصراض

المناطقمعظمفيالانقراضلخطرالكوالاحيواناتقدرض

أستراليا،جنوبيمنالكوألااختفتفقدبها.توجدأ!يا

معظموفيفكتوريافيجداضئيلةأعدادمنهاوبقيت

لهذهمعقلأظلتفقدكوينزلاندأماويلز.ساوثنيص

ولكن.الشرينالقرنمنالعشرينياتنهايةحتىالحيوانات

قتلجديدمنللقتلوتعرضتالحمايةعنهارفعت-!ينما

وقد.ام128عامقيالكوالاحيواناتمنمليونذصصمف

،العامالشعبيالغضببسببكوينزلاندحكومةاضطرت

ذلكومنذ.ثانيةمرةالحيوانهذاعلىالحمايةفرضأىإ

بطيء.بمعدلولكنبانتظامتزدادالكوالاأعدادبدأتاوقتا
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فىالبريةالحياةصتالمسؤولةالسلطاتجمعتوقد

ال!صألاحيواناتمنصغيرةمجموعاتفكتوريا

هناكتعيشحيث،الشواطئعنبعيدةجزرإلىوأدخلتها

ث!اومنالبشر.فيهمبماجميعهماالأعداءمنمأمنفي

وتمالجزر.تلكفىوترعرعتالحيواناتتكاثرتفقد

فيمواطنهامنأحصالاامنرأس000/8منأكثرنقل

الغربيالميناءحليجفىأغرنسيةاالجزيرة،فيليبجزيرة

الأماكنفيهناكأطلقتحيثالأساسيةالأرضوإلى

ال!صالامنقطعانلقلىتموقد.لذلكالخصصةالمناممبة

نأالعلماءيعتقدر.أطريقةابهذهمكانا05منأكثرإلى

المتبعةالسياساتبسببمأمونالكوالاحيواناتمستقبل

عليها.للمحافظة

ية،الماييالأتحاديةالمقاطعاتإحدىلامبورعوالا

المقاطعةتسمىزائتيلامبور،كوالاالعاصمةفيهاوتوجد

بهاوتحيطماليزيا،داخلفيالمقاطعةهذهوتقعباسمها.

سيلانجور.ول!ية

لامبوركوالاس!طننصف.الحكمونظامالسكان

ويوحدالملايو.شع!منالاخرالثلثوحوالي،صينيون

بعضإلىبالإضافةالهنودمنقليلعددلامبوركوالافى

.الأخرىالعرقيةالجماعات

الاتحادية،مةاطورمركزأالاتحاديةالمقاطعةهذهتعد

مجلسالمقاطعةهـيدير،الملكأوالبلادلحاكمرسمياومقرا

محافظ.أوحاكموبهاوزراء،

المقرالاتحاديةمبورلاكوالامقاطعةتعدالاقتصاد.

مركزأنهاكماوالثقافةوالتعليمللإدارةالوطنيالرئيسى

يعمل.ماليزيافيوالنقلوالتجاريةالصناعيةالأنشطة

تساهمكما،الح!صميةالدوائرفيالعاملةالقوىخمس

التأمينوشركاتالماليةوالشركاتوالمصانعالتجزئةتجارة

أيضا.العاملةالأيديتشغيلفىالعقاراتوبيع

-مميرإلاللبيى

خرئخا!

ءيرولايحم ب!لصر!+6!مم!!ل!؟3

ح!،

حصلا!!يعى

-ط!ل.

بلالئغتا-ف!ربر

انخوصالصننححز

مالبزبا

!ح!بر

بركوالالالا!لأ%!51

يخ!،إندوني!ئ!!جباس*لأ

لحتسهالغرلىالساحلسبالقر!تقعالاتحاديةلامبوركوالامقاطعة

اياليرية.الحزيرة

اهتططعةعل!يشمه:اللقاطعةعلم

فيه!يصر.الاليزيالوطيأمحلما

يرمزاداللدادا!لالزاأ!حمةا

صاالحصاإوتمتل.الإسلامإفي

اصوا،ياتاعشرا!،رلعة

يا.ماضفىالأتحاديةاشادقاطعات

!!،

ث!رفصلأ

?سل!م!ممه

ثلاثةعلىيحتوياللقاطعةشعار

عليهامطوعمتشابكةأتسكال

المقاطعةوادارة،الحكومةرمور

اضعليم.واوالثقافةوالتحارة

موجزةحقائق

سسمة.7505411:السكانعدد

.ح54223:الماحة

لامبور.كوالا:المدنأكبر

.الحضراوات،المطاط،الزراعة:الرئيسيةالمخات

المصنعة.المصائعم!!تعددةألواع:الصناعة

وزيتالمطاطلتجارةدوأجامركزالامبوركوالاتعد

منالمعادناستخراجعمليةوكانتأغصدير.اوأضخي!!ا

الثامنالقرنمنتصفمندالمقاطعةهذهفىالمهمةأصماعاتا

.الميلاديأخامئكشراأغرنامنتصفوحتىاليلادي،عشر

شرقىجنوبفىبيسيسنغايفيالقصديرمنجم:حصاد

إغلاقتموقد.العالمفيالمكشوفةالمناجمأكبرمنالمقاطعة

هذهبقايامنكثيرالكنالحاضر.الوقتفيالمناجهمعظم

مناطقبعضتحويلتموقد.المعالمواضحةمازالتالمناجم

عنفيهاينقبونالناسكانالتيوالبركالمهجورةالمساجم

والترويح.للترفيهبحيراتبهامتنزهاتإلىالقصدير

حواليالريفيةالمناطقفيالمطاطمزارعمساحةتبلغ

هذهإنشاءتاريخويرجعلامبور.كوالامدينةمعساحة

زراعةوتتم.الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةإلىالمزارع

المقاطعة.مناطقبعضفيوالخضراواتأغواكها

.العامطوالورطبحارلامبوركوالامناخ.المناخ

فروقلاتوجد.م527فيهاالحرارةدرجاتمعدليبلغ

فيأكبراختلافاهناكلكنواخر،شهرب!تكبيرةحرارية

الحرارةدرجةتصلوربما.والليلالنهاربينالحرارةدرحة

إلىالليلأثناءتنخفضربمالكنهاالظهرعندم532إلى

023بينويتراوحمرتفعالأمطارهطولمعدل.م42

شهربينماهيرطوبةالأشهرأكثرسنويا.سم035و

نوفمبر.وشهرأبريل
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أواضفيالقصديرمعدنلاستخراجصينيةكمستوطنةالمدينةهذهفياءتموقد،وكيلاغغوميكنصيالتقاءنقطةعدتقعلامبوركوالامقاطعة

حيثللمدينةالقديمالموقعفيالحامعالمسجدويقعالطي!ي(.النهر)مص!بلامبوركوالاكلمةوتعمي.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالخمسينيات

الطهوابق.المتعددةالحديتةالمكاتبأبنيةعليهتطل

كمستوطنةلامبوركوالامقاطعةنشأت.تاريخيةنبذة

القرنمنتصففيكيلاجنهرعلىالمعادنلاستخراج

حديثةمستوطنةإلىتطورتثم،الميلاديعشرالثامن

أنشأواالذينالصينيينومنالملايو،منشعوبيسكنها

بأعمالقيامهمإلىبالإضافةالقصديرلاستخراجمناجم

أصبحتبريطانيةمحميةسيلانجورأصبحتعندما.أخرى

عامفيالمقيمالبريطانىللحاكمإداريامقرالامبوركوالا

للمقاطعة.عاصمةأصبحتالتاليةالسنةوفي،أم987

،أم698عامفىالملايويةالولاياتاتحادتشكيلتموقد

سمبلانونجريوبيراقسيلانجورولاياتضمالذي

وهوالاتحاديةالعاصمةلامبوركوالاأصبحتثم،وباهانج

الوقت.ذلكمنذتؤديهمازالتالذيالدور

القرنتسعينياتخلالالمطاطصناعةتوسعتعندما

لامبوركوالاأصبحت،العشرينوالقرنالتالمئكشر

الولايةهذهتقومكانتحيث،المادةهذهلتجارةءركرا

الحديثة.الصناعيةالدولإلىوإرسالهالمطاطبئ!مدير

الولاياتالحديديةوالسككالطرقاتربطتوعندما

لامبوركوالاأصبحت،الغربىالساحلعلىأواقعةا

مننهاسكادعددازدوا.تصلاللمواوطنياءصكزأ

عام002.631إلىام009عامنسمة00203،/

.ام729عامفيمدينةلامبوركوالاأصبحتام،519لم

،أم749عاماتحاديةمقاطعةإلىلامبوركوالاوتحولت

منمساحتهازيادةإلىوضعهافيالتغيرهذا،أدى

مدنعدةدمجطريقعنوذلك2،كم452إلى9!2تأ

.مجاورة،-قرى

الرئيسيالجزءالمقاطعةتحتل.العمرانىوالتطورالموقع

علىوغوميككيلانغنهريالتقاءعندكيلانجوادي"ن

ملقا.مضيقعنكم04حواليليمد
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تغطيلالمبانيأط!ضفةأاالمنضقةأكانتأم669عامشي

ذلكومنذ،ا،تحادية1لامبوركوالامقاطعةمساحةثلث

نأحصماالاخر.أضلتلتغص!إإالمنطقةهذهاتسعتالح!ت

الأدغالواأخاباتاأما.رراعيةأراضالمقاطعةممطقةخمس

المبانىبدأت.امنطهقةعشرتغطيرفإنها،والمستنقعات

المناطرتباتجاهلافىحفالاخرىالمدنيةوالمراكزالسكنية

.للسكانوالتزايدةالسريعةالاحتياجاتلتلبيةالزراعية

لاموركوالامقاطعةفىالمهمةالسياحيةالأماكن

كوالامديةشممال013احواالكهوثهدهتبعدباتو.كهوف

سحرءهياص!و!صاهده.إيموهإلىالمؤديأ!كريئ!11على،مور

الحمانيعق.منحصيرلعددموطروهى،كلسية!كححريةشوءات

إلىا!صولاوبصرال!و!ىهدهأكرداح!هدوسيمعمديوحد

دهـحة.272مؤاهـمرسلملوساطةالمعحدهدا

مرا!ديداالمديةهدهكأيوحد.معمسياحيمركرلامبوركوالا

الحاميماسحدزاا-!لادامىليمهاوس،الوطيةالؤسسات

اصية.ا!االحيواد:حديقةأصيةالواضولىااسةوصاالوطيالمتحرو؟

تاسيكسحيرةعلىتقعانتىالبحيرةحدائقالمهمةالحدائقوتشمل

المدية.مركرطرفيعلىتقعالتيواسساتيتيسحيرةوحدائقسدالا

ومصدشريوي!،سيتشادمعمدبيحهامرصيميةمعابدعدةعاو

درسرمن،لقر!اطعحدانهذادويوحديو.سيمعبدهوأصسرآحر

ومعبدماربمادماهاسريممهاهمدوسية!عالدأيضاوهاك.المدينة

دييعرهـ،لمدمرا!دياتميااعسدوسالإاطإسواميكا!دا!ري

الهسدوسية.التقالة

علىوسمي،إيموهطهـيهتعلىالمترههدايوجد.الوطنىتجلرمتنزه

دىالمترههدايوحدتمملر.يدعىكالىصالقلريطاني!فوصاصم

.وشلالاتحبليةلحدارعريحتوير،!طيرةعاباتامحصقة

علىتاكولىلوكيتليالصحمةال!طسيةالأححارلتوحساتوتطهل

اطتره.هدا

فيالمركزيةالسوق

تتحصصلاممور،كوالا

بيعفىالسوقهده

الماليزيةالمنتجات

والأقمشةكالثياب

التذكاريةوالهدايا

والمصموعات،واللوحات

علىكالطعاليدوية

والمص!وعاتالأقمشة

ومصنوعاتالف!حية

القصديريةاصسبائكا

وتقام.الفحاريةوالأوالى

الأحيادلعض!ى

الماليزىللرقصعروض

الماليزيةالمو!ميقيةوالفرق

.السوقهذهحارح

.ووعرةالتلالكثيرةالغربيةوالشماليةالغربيةشالمناطة!

أحثمبهالرئيسيةالجبالسلسلةسفحعندالواقعةأضلالاتمتدو

لمقاطعةالشرقيةالضواحيإلىلتصلالماليزيةالحزيرة

الشمالأقصىفىم003منترتملأكثرثملاممورصوالا

بكيتكتلالالمعزولةالتلالمنعددويوجد.اخشرقي

التلالهذهارتفاعويصلدندينغ،وبكيت،بيسيسنغاي

م.003حواكطإلى

أنهاكمامدنهاوأكبرماليزيا،عاصمةلاميور!الا

919)061سكانهاعدديبينالبلاد.فيتجاريمرحصأهم

ثلثمنأكثرتساويمساحةلامبوركوالامدينةتحتل

فيكيلانجواديفيوتقعالاتحاديةماكيزياأراضيمساحة

تاونجورجمدينةبين،يربطالذيالطرلقمنتصف

مستوطناتعدةالكبرىلامبوركوالاتضما.وسنغافورة

الانوتوجدبيسيوسنغايمبيكوغوكيبونغمثلقديمة

.المدنهذهجميعفيحديثةمبان

منعددحدوثإلىللمدينةالسريعالنموأدى

الأراضيعلىالمتزايدأصسكانىاالضغطبينهامنالمشكلات

وقلةمناسبةغيرعامةوطرقمبانووجود،أطرقاتوا

غربيالوزاراتومبانيالبرلمانويقع.الترويحيةالأماكن

الأجزاءفيتقعالتيالسحابناطحاتوتضما،حجلانجنهر

،والمصارفالرئيسيةالماليزيةالشركاتالمدينةمنالغربية

والفنادقالجنسياتالمتعددةالشركاتإلىبالإضافة

المدينةداخلجامعاتعدةأيضاتوجدكما.الدولية

تخصعديدةعبادةأماكنالمدينةفيتوجدوحولها.

7-ى--
ع لآورء-

س-
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لايور.كوالامدية!نتصم!فىالواقعةالمنطقةخلفربوةعلىيقعوثيوهامعبد

فيالملايويينمعظم.متعددةدياناتيعتنقونالذينالسكان

منآلافالجامكلدةالمسجدويسعمسلمونلامبوركوالا

الهندوسيةوالمعابدالكنائسمنعددأيضايوجد.المصلين

ية.لبوذوا

يمتزجالحجممتوسطةعاصمةلامبوركوالاومدينة

،التقليديالطالغذاتبالمتاجرالاستعماريالماضيفيها

حيابيتالينغشمارعيعدكما.الحديثةالسحابوناطحات

منطقةالشارعوهذالامبور،كوالامدينةدأخلصينئا

ذاتومتاجرمغطاةأرصفةفيهتوجد.خالصةصينية

ومساكن،الأرضيةالطوابقفيتنتشرتقليديطالغ

والأكشال!المتاجروتعرض.العلويةالطوابقفىالعائلات

وطعاما،متنوعةبضائعالشارعأطرافعلىالموجودة

غروبعندالشارعويتحول.تذكاريةوهداياوفاكهة

المتسوقونفيهيحتشدحيثللمشاةمتنزهإلىالشمس

هذهفىويتوافر.الصفقاتعقديحاولونالذينوالسياح

الصناعاتمنكثيرةأنواعأيضاالليليةوالأسواقالمتاجر

السبائكومصنوعات،اللأقمشةعلىكالطبعالتقليدية

الطبعتسمىالتي،اليدويةوالصناعاتالقصديرية

مركزويوجدالباتيكى.الطبعانظر:.الباتيكي

تقليديةملايويةتجاريةبيوتفيهاليدويةللصناعات

منولايةكلتخصيدويةمصنوعاتوتبيعتعرض

كوالامدينةمنالغربإلىوتقع.الماليزيةالولايات

تمحدلمجةماليزيةمدينةوهيجايابيتالينغلى!مبور

مركزالمدينةهذهفىيوجدخاص.بشكلذخطيطها

مدينةتعد.وتجاريةوصناعيةسكنيةمجمعاتيضما!بير

عدديبلغرماليزيافىمدنخمسأكبرمنجاياريتالينغ

نسمة.000002!سكانها

جلانشارعطولعلىيوجد.السياحيةالأماكن

فيالمميزةالمعماريةالمعالمأهممنعددالدينهاشمكلهـلطان

المعماريالفنأساليبعنتعبرمبانثلاثةوهناك.المدينة

.والمآذنوالقباب،المنحنيةبالأقواسيتميزالذيالإسلامي

عامبنيتالتيالقديمةألاجتماعاتقاعةالمبانيهذهتضمم،

اسمككإدارةومبنى،القطاراتمحطةومبنى،أم198لم

التاسعالقرنبدايةإلىبناؤهيعودالذيالملايويةالحديدية

كانالذيعبدالصممدالسلطانمبنىثم،الميلاديشكلشر

المبنىهذاإنشاءاكتملوقد.للحكومةالعامةللأمانةا!را

يبل!الذيالساعةبرجعلىيحتويوهو،ام798عامإي

المغلف.النحاسمنم43قنطره

بناؤهاعتمدمبنىلامبوركوالافيالوطنيوالمتحف

معروضاتفيه.القديمالملايويالمعماريالفنأسلوبعلى

وفيه،الماليزيوالتاريخاليدويةوالحرفبالفنونصلةأعها

ماليزية.وثديياتطيوريضا

ويرمزجاردينز.ليكحدائقفيالتذكاريالنصبيقع

الإرهابعلىالديمقراطيةانتصارإلىالتمثالهذا
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ماكير!ا.لملكالهـسميالقصرنيغاراإستاناقصر

نهايةفيأطوارئاأصةحاإعلانإلىأدىالذي،الشيوعي

يقعالذيالستةالطوألرتذوثيوهاومعبدأما،أم489عام

أكبرمنواحدفهوالمدينةمركزخارجتلةمنحدرعلى

آسيا.شرقىجنوبفيالصينيةالمعابد

مننوع002منأ!ضرالوطنيةالحيوانحديقةتضم

أسدولا5ماكيزيافيالموحودةوالزواحفوالطيورالثدييات

08منحثرأفيهاطائيةأ!لأحياءحوضأيضاوفيها.الأخرى

نوعا.

005؟...لامبورحصوالأمدينةفييوجد.السكان

هندي041لأ...وملايوي000.032وصيني

سكانعددتضاعفلقد.الأخرىالجنسياتمن009و.

إلىوصلحتىام579عامفىالملايوا!شقلالمنذالمدينة

المديخةفيالموجودالطعامويعكس.أضعافهثلاثةمنأكثر

وفي،الطرقاتجوانبعلىوتتوافر.أ!رقياالسكانتنوع

الطعاممنومتنوعةمتعددةأطباقالدوليةالفنادق

زعيرها.والهنديةوالصيميةالملايويةكالأطعمة

النهرمصبأ،مبوركوالاكلمةتعني.تاريخيةنبذة

نهريالتقاءعندامديمةموقعمنمشتقالاسموهذاالطينى

كمستعمرةأجدايةافىإنشاؤهاوتم.وغومبيككيلانج

عاصمةأصبحتثم،م9185عامفيالقصديرلاممتخراج

الملايوولاياتعاصمةثمومنأم887عاممعيلانجور

سمبلانونجريوبيرافسعيلانجورتضمالتي،الاتحادية

.م6981عاموباها!

القصدير،امشخراجفىأهميتهابسببالمدينةازدهرت

والنقلللتجارةمركزاأصبحتثم!.المطاطوزراعة

علىاحتوائهاخلالمن،العالميةشخصيتهاواكتسبت

هنودوعمالصيميينمتاجروأصحابملايوي!تمستوطنين

.عربوتجاربريطانيينوحكام

منالإداريةأضاحيةامنلامبوركوالامدينةتطورت

مأ489عامبلديةإلىأم898عامبلديمجلس

عاصمةثمأم79ءعامالماليزيالاتحادعاصمةوأصبحت

مدينةأصبحتام729عاموفي،ام639عامماليزيا

الرئيسيةالمدينةأصبحتأم749عاموفى.رسميبش!صل

الاتحادية.ماليزيالمقاطعة

ماليزيا.:أيضاانظر

،التلالمنسلسلةكوانتوكتلاأ*ل.عوالتوك،

جنوباالتلالهذهوتمتدإنجلترا.فيسومرستغربيتقع

وتعد،تنتوناتحاهفىبريستولقناةمن،كمأ4حوالي

فينقطةوأعلى.الأيائلصيدمناطقمناسملسلةهذه

م.385ارتفاعهايبلغالتىولزنكهىكوانتوكتلال

وتقومأنشأتهامستقلةشبهمنظماتالكوالجو

منالعديدلتنفيذ،البريطانيةالحكومةبتمويل!

.المشروعات

شكلعلىأساسيةلصورةالمنظماتهذهوتعم!

متسعة،بصورةنشاطهامجالاتتراوحتوقد،لحان

العملفرصعنالإعلانمثل،مختلفةأنشطةلتشمل

يتعلقفيما،للحكومةالنصحوتقديمالجمهور،أماما!تاحة

القديمة.بالاثا

المملكةفىالسنينعبرالمنظماتهذهأعضاءتزايدوقد

القرن!مبعينياتمنتصفوفي.متواترةبصورةالمتحدة

منمنظمة0003منأكثرهناككانالميلاديأحشرينا

القوىخدماتلجنةعليها،الدقيقةالأمثلةومن،النوعهذا

تنميةومؤسسة،للمشروعاتالوطنيوالمجلس،العاملة

تتسمالنوعهذامنمنظماتانشئتوقد.الجديدةالمدن

مشروعتدقيقمجموعةأنشطتهاوتغطي،بالغموض

المحافظينحكومةقررتأم979وفي.الطوعيالإخطار

وأهدافها،المنظماتهذهإلىالحاجةفيالنظرإعادة

وحجبتمنها،الكثيربإلغاءلاحقوقتفي:قامت

بعضها.عنالحكوميالتمويل

مخترعأم(.729-)ء188ماريهنريكواندا،

دفعنظامعلىتقومطائرةصمم،مدنيطيرانومهندس

عامباريسمنبالقربإقلاعهاعندبهوتحطمت.ا!ك

شكلعلىطائرةذلكقبلصممقدوكان.أم129

أثرألمسميحملهوائيديناميكيمبدأعلىتقومقرص

.كواندا

فيتعليمهتلقىبرومانيا.بوخار!تفيكوانداولد

وتشملالعليا.الطيرانمدرسةومنهامدارس!عدة
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المالحةالمياهتحليةيعستطجعجهازاالأخرىأختراعاته

الشمسية.الطاقةباستخدام

المناطقفيتنمونحيدة،صغيرةشجرةالكوالدودغ

إلىستةبينمايتراوحإلىطولهاويصلأسترأليا،منالجافة

وزهور،فاعأخضرلونذاتدقيقةأوراقولهاأمتار.تسعة

تنضبج،مستديرة،كبيرةفاكهةتثمروهى.صغيرةبيضاء

للزرقةالمائلالأرجوانيإلىالفاغالاخضراللونمنمتحولة

جزءمنالناضجةالثماروتتألف.الزاهيالأحمرإلى

وتعرف،تؤكلجوزةعلىتحتويونواة،ريانخارجي

اللبيالجزءتحويلويمكنالكواندولقأوالدونغ،بجوزة

،اللونبنيةفهيالنواةأما.جيدةمحفوظةفاكهةإلىالريان

وخشب.حباتأوخرزاوتستخدم،ومنقرة،ومتجعدة

صغرمنالرغموعلىطويلا.ويدومصلبالشجرةهذه

استخدمهوقدالفاخر،الأثاثصنعفييستخدمفهو،قطره

الجلود.دبغفىالأصليونأسترالياسكان

!م!اهـابقفي!صتمسا!زعواددييلي

الجنوبيين.الأفارقةأوطانانظر:إفريقيا.جنوبفينديبيلي

وشمل.الترانسفالمقاطعةشرقيوش!الوسطفيوتقع

وكانتهكتار،431).00قدرهامساحةالإقليم

ماهلانجا.كواعاصمته

التسعينياتأوائلفيللإقليمالرسميالسكانعددبلغ

معظمويعيش.نسمة000.005العشرينالقرنمن

البالغينمن07).00نحووهناك.القرىفيالسكان

ويسافر.إفريقياجنوبمنأخرىأنحاءفيعمالآالمسجلين

،هناكللعملبريتورياإلىيوميافمخص000.02قرابة

بتربيةالمزارعونويقوم.كم06إلىتصلمسافةوهي

ودوارالسودانيوالفولالشاميةالذرةوزراعةالماشية

.والخضراواتالشمس

داركنزبرججبالعبرتالتيالجماعاتمنوالنديبيليون

.أم005عامقرابةالترانسفالمقاطعةإلىالناتالمقاطعةمن

استولىأنبعدللنديبيليينكوانديبيلىمنطقةوخصصت

وقد.الترانسفالشرقيفيأرأضيهمعلىالبيضالمزارعون

عامللمنطقةالذاتيالحكمإفريقياجنوبحكومةمنحت

المناطقإزالةتمتإفريقيافيالعنصريةالتفرقةودمالغاء.ام819

عاممنذ،الإقليموتبعإفريقياجنوبفىللسودخصصتالتي

.جديدةمقاطعاتلثلاثام،499

إفريقى.أصلمنالأمريكيونبهيحتفلعيدعوالرا

الحصادبجنيالتقليديالإفريقيالاحتفالإلىفكرتهوتستند

.أيامسبعةلمدةويستمرديسمبر62فيويبدأ.مرةلأول

ما669عامالمتحدةالولاياتفيالعيدهذأابتكر

وأحدالإفريقيةالدراساتأستاذكارينجا،رونالمميد

الممارساتبينتجمعمناسبةوهياسمود.ثقافةز.كلماء

يتطلإليهاالتيوالمثلوالأمانيالتقليديةالى"فريقية

علىالعيدفكرةوترتكز.إفريقىأصلمنمريكيونا!9

وهذهكارينجا.بوضعهاقامالسودلثقافةسبعة!طدئ

الجماعىوالعملالمصير،وتقرير،الوحدةهيأإبادئ

،والإبداع،والنية،التعاونىوالاقتصاد،الجماعيةوالمسؤولية

.نوال!يما

لواحدالعيدبهذاالاحتفالأياممنيومكلويخصص

الألممرةأفراديشعلالمساءوفي.اسمبعةالمبادئهذهصت

،شمعدانعلىمحمولةشمعاتسبعمنوأحدةشصعة

منالكثيرونويقوم.اليوملذلكالخصصالمبدأويناقشون

بعضهايكونوقد،بينهمفيماالهدايابتبادلالأسرأؤراد

الجماعةأفراديلتقيالعيد،نهايةوقرب.منزليةءكناعة

.الكرمبعيدويحتفلون

الوجباتتقديمالعيدلهذأالتقليديةالسماتومن

للأجداد،تكريماالاحتفالاتوإقامة،الأصيلةفريقيةألى1

للعامالالتزاماتوتحديد،المنصرمللعامتقويمعمليةوإجراء

والراقصة.والموسيقيةالفنيةالعروضوتنطملمجديد،ا

جمهوريةفيكوركمقاطعةفيومنتجعميناءأوب

علىتقع.نسمة372.6سكانهاعدديبلغأريىلندا.

وتأخذ.كوركميناءفيالكبرىللجزيرةالجنوبيأشاطئا

أيرلندا.بجمهوريةكوركميناءمواجهةفيللعطلاتمنتجعكوب
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عندترتمبنرضهاالميناء.مقابلدائرةنصفشكلالمدينة

امتدادعلىالبلدةاتسعتوقدشديدا.ارتفاعاالميناء

ك!ا13وبراكم24صوركعنكوبتبعد.والتلالشاطئ

خليجباسمالمعروفاطبيعياالميناءاسعتخدامبدأوقدلحرا،

عشرالثامنالقرنفيمرةالأليا!واسعاامشخداما،كورك

تحميلمنأسسفنام!سالأنهالميناءازدهروقد.الميلادي

.كوركإلىالإبحاردونبسهولةوتفريغهاالبضايع

سماها،أم1984عاأطميماءفكتورياالملكةزيارةوعند

عاد،أم229عامفىوأعا.تكريماالملكةمدينةأجريطانيونا

ضحايامن!تيرو.!وبالأصلياالاسمإلىالأيرلنديون

.شوبكأمدفورلوسيتانياأطهوربيديةاالركابسفينة

لوسيتانيا.:انظر

فيالبريالنبات:انف!إ.عشبةالأسئان،كوب

الأيساد(.ا!و!)عشبةالعربيةالبلاد

وأبرعأشهرحدأ.ء(68811691)تاي،كوب

أمري!!ا.فيأع!اعدة(ادهـة)البيسبوا!لعبةتاريخفياللاعبين

الأولىاأصدرجةاريدرمساعةفيقيا!ميارقماحقق

عددأنكما.ضرلة367مسجلاأمري!صافيللبيسبول

درريشيقياسيارقماظ!-4؟191بلغالذيضرباته

عااشيزروبيتيدعلىتحطماحتىالأوشاالدرجة

شيضاربأفظ!أغبعلىكوبحص!!وقد.أم859

متتاليةمنهامرات!سع!هـد،عشرةاثنتيالأمريكيالدوري

فيخبيراثانثماا.أ159عامإلىأم709عاممن

التىالرياضيةحياتهفيمسجلاالخصمامرمىنحوالعذو

الخصماوراءالتسل!!بطريقةهدفا298عاما42امتدت

الملعب.نهايةحتىوالجري

مقاطعةفيهومرمنبالقربكوبريموندتيرسولد

جورجيا.خوخةكنيتهجورجيا.ول!يةشيبان!ض

البيسبولمشاهيرلقاعةاحتيرواالدي!اصلاعم!صاائ!أوأحدكوبتاي

الأمريحية.اطمية11

الملعب،أقصىمراكزفييلعبالذي،كوبلدأ

نمورناديمعالأولىالدرجةدوريفياشياضيةحياته

.ام269عامحتىأ،يلعبوظ!!أم509عامدترويت

ما729وهما،اشياضيةحياتهفيعام!تآخر:قضى

يكنلم.القوىالألعابفيلادلفياأضادييلعبأم628و

إليهيلجأكانلما،المنافسةالفرقلاعبيمنمحبوباكوب

منواحداأصبحأم369عاموفي.أصلعبافيحشونةصت

الوطنية.البيسبولمشاهيرلقاعةاختيروالاعبينخمسةلأر

بطلام(.529-)9918رودسجون،كوب

القياسيالرقمصاحبكانالسياراتقيادةفيبريطاني

أسرعكادكوبجون

السياراتقيادةفيلطل

مصرعهلقي.والزوارق

قاربه،بهالقل!عندما

سلوخفياليسار،إلى

بأس!ضلمدا.
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فىواحد.آنفيوالزوارقالسياراتقيادةفيالعالمى

قيادةعالمفىقيامميارقمالممجلام479سبتمبر

الساعةفيكم(462.)4ميل2.493وهوالسيارات

.المتحدةبالولاياتيوتاولايةفىفلاترالتونبسيارته

قياسهتمميلعلىدورتينمتوسطهيالسرعةوهذه

سرعةكوبحقق،الثانيةالدورةوفيأم(.)06)9

تجاوزمنأولكان.الساعةفيكم()130.47.648

قيادةفيالساعةفيكم()7.643ميل04.الحاجز

.السيارات

تعليمهتلقىبإنجلترا.سريبمقاطعةايشرفيكوبولد

مصرعهلقي.بكمبردجهولترينيتيوفى،كوليجأيتونفي

فيالزوارققيادةفيالعالميالرقمتحطيممحاولتهعند

القيادةمحاولتهعندزورقهبهانقلبإذبأسكتلندانسلوخ

الساعة.فيكم()333ميل9.602بسرعة

نقلخطأولأنشأتأستراليةشركةهوشرول!ب

تجرهاالتيعرباتهاخدماتوظلتأستراليا.فيعليهيعول

ونيوزيلندا.ألشراليافيعاماسبعينتعملالجياد

أخرينثلاثةمعكوبفريمانأس!أم853عاموفي

أجلمنوشركائهكوبشركةالأمريكينالأعمالرجالمن

بدأتبأستراليا.فكتوريافيالعامللنقلمنظمةخدمةتقديم

عامملبورنوبورتملبورنبينخطوطهاأولالشركة

ملبورنبينآخرخطتسييربدأتنفسهالعاموفي.أم853

جميعإلىخدماتهابمدالشركةقامتماو!عرعانويىجنديجو.

بكفاءتها،اشتهرتفكتوريا.فيالرئيسيةالذهب!اجم

باعأم858عامفىالبريد.بتوصيلعقداالحكومةوءنحتها

المتحدةالولاياتإلىوعاد،الشركةفيحصتهوبء

أنهاإلا،مراتعدةالشركةملكيةانتقلت.الا!مريكية

أستراليا،فيخدماتهاووسعت.الأصليباسمهاا-!تفظت

لمناجمالبريدلنقلعرباتتشغيلنيوزيلندافىو/بىأت

التاسعالقرنمنالستينياتبدايةوفيأوتاجو.وسطالأءهب

في.بديلةنقلخدماتتوفرالحديديةالسككبدأتىشر،

إلىبنديجومنالرئيسيمقرهاالشركةنقلتأم،862عام

.هناكالذهبمناجملخدمةويلزنيوساوثفيباخورست

حيثكوينزلاند،إلىخدماتهامدت،أم865عاموأقي

باتساعوإبسويتشبرزبنبينعرباتخطوطسجرت

المناطقإلىالعرباتانتقلت،الحديديةالسككض!مات

وبحلول.القطاراتخطوطنهاياتإلىالركابلنقلاك،ئية

6)437نحوتغطيالشركةخدماتكانت،أم098ىام

وحدها.كوينزلاندفيالركابنقلخطوطمنحم

النقلوسائلبعضأخذتالعشرينالقرنبداياتفي

عربةآخروكانت.العرباتمحلتدريجياتحلخرى3الى

فىوسوراتيوليبابينتسيروشركاهكوبلتعمركة

متحففيمعروضةالانوهي.ام429عامدعوينزلاند

برزبين.فيدعوينزلاند

منفرققيهاالخفيعةاورلات!نت.أم412إلى8531منأستراليافيوالبريدالركابنقلخدماتبتسييرقامتوشركاهكوبعربات

جوادا.21إلى4منتتكونالجياد
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اعراالمقاطعاتإحدىرير،بيساهـديافيثيرانهيرعىالفلاحينأحد

اطتموجة.المنحفصهوتلالهاأرضهابحصوولدةالمعرر

!صساممطلية
يدبلارالوقمترا135يرتفعمارتيخوزيهنصب

هافانا.فيريموليوسيود

كوبا

كمأ04حواليبعدعلىالغربيةالهندجزرنيدولةعويا

منالدولةهذهتت!صن.الأمريكيةفلوريداولايةجنوبي

منقلةتقطن.صغيرةجزيرة0061وحواليكبيرةجزيرة

هيهافانا.يوثجزيرةبامحتثناءالصغرىالجزرالسكان

جزرأجملمنكوباتعدكوبا.فيمدينةوأكبرالعاصمة

وتشكل.الأنتيللؤلوةاسمالكوبيونعليهاويطلق.الأنتيل

أما.الجزيرةمساحةربعوالوهادوالتلالالشامخةالجبال

خضراء.واسعةومروجخفيفةمنحدراتفهىالجزيرةبقية

شواطئر،عميقةخلجانفيهمهماساحلاكوباوتمتلك

بالاعتدالكوبامناخويتميز.ملونةمرجانيةوشواطئ،رملية

،المناخوهذا.أ!هميفاموسمفيالغزيرةوالأمطاروالصفاء

أكبرتصبحأنعلىكوباساعد،الخصبةالتربةإلىبالإضافة

العالم.فيالقصبسكرمصدري

الاستقلالأجلمنالصراعفىطويلتاريخلكوبا

حوالىكوباأسبانياحكمتفقد.الاجتماعيوالتغيير

ليينال!ضمنالعديدقتلالفترةتلكوخلال،سنة004

ساعدتأم8!8عامفي.الأسبانضدنضالهمبسبب

وبالتالي،الأممبانضدنضالهافيكوباالمتحدةالولايات

أمريكيةإدارةحكمتثمكوبا.عنأمسبانياتخلت

ثلاثينياتوفى.أم209عامحتىكوباجزيرةعسكرية

باتيستا.فولهينسيوقبلمنكوباحكمتالعشرينأعرنا

الثوارمنجماعةومعهكاستروظهر،ام9ء9عاموفي

اشتراكيةحكومةوشكلواباتيستا.بالدكتاتورأطاحوا

وتسمح.بإحكامالبلادعلىيسيطرالذيكاستروبرئاسة

ببمارسةفقطالشيوعىالاشتراكيللحزبالحكومة

السياسي.النشاط

منها،للسكانكثيرةخدماتالكوبيةالحكومةتقدم

نأالملاحظومن.مجانيةتعليميةوخدماتطبيةخدمات

بعضإيراداتأنكماببطء.ينموالكوبيا،قتصاد1

الكوبيةالحكومةومحاولات،تدهورتالكوبيةا!شاعاتا

إلاالنجاحيحالفهالمالبلادفيالزراعيالإنتاجلزيادة

جزئيا.

ثورةبعدالمتحدةوالولاياتكوبابينالعلاقاتساءت

المتحدةالولاياتقطعتأم619عاموفىكاسترو.

علىبحريةقاعدةالمتحدةوللولاياتكوبا.مععلاقاتها

تلكوجودأنمنالرغموعلىكوبا.فيغوانتاناموخليج

الحكومةأنإلابيينال!ضالزعماءحفيظةيثيرأمرالقاعدة

كوبا.لصالحعنهاالتنازلترفضالأمريكية



الحكمنظام

عامكوبادولةغدت،الكوبيالدممتورإطارفي

مطلقاحكماكوباوتحكم.اشتراكيةجمهوريةأم769

للدستوروفقا.الشيوعيوالحزبكالمشروفيدلبوساطة

الدولةفيسلطةأعلىالشيوعيالحزبيعتبر،الكوبي

004و...حواليللحزبينتميكامشرو،ويترأسه

عضو.

هما،هدفينتحقيقإلىالكوبيةالحكومةبرامجتسعى

الاجتماعيةالعدالةوتحقيق،الدولةفيالاقتصاديةالتنمية

التنميةأنمنالرغموعلى.السكانبينوالاقتصادية

قدالكوبيةالحكومةأنإلاالبلاد؟فىضعيفةالاقتصادية

وألاقتصادية.الاجتماعيةالعدالةتحقيقباتجاهتطوراحققت

أقوىهوالدولةمجلسرئيسمركز.الوطنيةالحكومة

ورئيصرالدولةرئيصربمهامويقومالكوبيةالحكومةفيمركز

الوزراءمجلسيترأسالمجلسرئيصرأنكما.الحكومة

ويضعالحكوميةالمؤسساتويحكم،القوانينيصدرالذي

فيالسلطةلهالدولةومجلس.الخارجيةكوباسياسة

وذلك،التشريعيةبمالمراسيمتسمى،خاصةقوانينتشريع

المراسيموجميع،منعقدةغيرالتشريعيةالهيئةتكونعندما

التشريعية.الهيئةوموافقةلمراجعةتخضعالتشريعية

الوطنىالمجلساسسمالتشريعيةالهيئةعلىويطلق

خمسلمدةينتخبونممثلينمنويتكون.الشعبلسلطة

موجزةحقائق

لا.هافا:صمةالعا

الأسبانية.:الرسمةاللغة

إلىالعربيالشمالمنمسافةأقصى2،كم861011.:اللساحة

إلىالشمالمنوالمسالة،كمأ،122إلىيصلالشرقيالحنوب

كم..0383الحتحاطىءوطول.كم712دطولالجنوب

وأدنى،أم499تيركيوجبلقمةهوالبلادفيارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطعمستوىهوارتفاع

بحواليبقدرم6991عامتقديرالسكانعدد:السكان

نسمة.112172...لم

.2اكمنسمة9!:السكانيةالكثافة

الريف.في%22والحضرفي78%:السكانيالتوزيع

التبغ،السكر،،الحليب،البن،الحمضيات:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.واتالخضرا

السكر،وتكريرلنفطاتكرير،لسماداالسيجار،،لإسمنتا:عةلصناا

والنيكل.الحديد،،الحجريالمحم:التعدين

لاباياميسا.:الوطنيالنشيد

جيمشعلىوهحومهكاستروثورةعيديوليو26:الوطنيةالعطلة

مولكادا.ثكنات

النقود.انو:،الصغرىالوحدةلمعرفةبيسو.:العملة
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ملصمقالخلفيةوفيهافانا.فيحاشداجمعايحاطم!كاستروفيدل

تورةزعماءمنمحيانفيجوسوكاميلوجيفاراتشييمتلضخم-داري

عاممناعتبارارسميااتخدكوباىلم

كوباجمهوريةقيامبعدأم209

.الاستقلالإلىالنجمةوششير

نأالمفتاحيعنيالنبالةشعار

خليجمفتاحهيكوبا

مأخوذةوالأشرطة.المكسيك

الكوبى.العلممن

مسافةعلىتقع،العربيةالهندجزرمجموعةمنجزءاتؤلفالتيا!وبا

الأمريكية.المتحدةبالولاياتفلوريدافيولستكىجنوبكمأ04

33/1عططولى9+ص

أ

لأطلممئئآلمح!ط-ا4\

سلاشما

لب!ا---صلا--.-ص-ص-ع-7ص--(اأ1

ح!أ"لدحمهوريلا4اربكونجورتوأ

!ىلح!المبج!ظاو!يالم

---كمييييل!ييجرراسححكسا-3كاى،

*"3كث!!!بم

وركيم!بميلافئز3

33!حمكمرر

كولو.13ص!

خ-7"صأ!تحدةا-+ياال!لأ!ر.!

زرعت3

3-!4كلخإحبنلمسبد!!أ.بد!لإ8كاى

ق7"ءاض/رلسرإ--

ل!33كاكاا-!*أ-!سصلأكاح!ح!ءزر-صت!سص

كا3ء7-!ككلا

حامالكا

ء!هند!ثمثئص-!-

دور!انيكارا

بخصاكناة

سئاريكاممم

،!!

الهادئالمحي!ي!مأ
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الأبيضاللونمنهمالسكانمن75%أنإلى،الحكوميةالوطنيالمجلسوينعقد.المحليةالمجالسقبلمنسنوات

وأالسمراءالبشرةأصحابمنوالبقية،أسبانيأصلومنينعقدقدولكنه،بانتظامسنويامرتينالشعبلصلطة

والعسود.البيضبينتزاوجنتاجوهمالخلاسيينالمولدينالمجلسوينتخب.لةالدومجلسمنبدعوةاستثنائيةبصورة

بعفلممكانأنكما،الاسبانيةيتكلمونوجمئالسكانأعضاءعضوا،31عددهمالبالغأعضائهبينمنالوطني

الإنجليزية.يتكلمونالمدنرئيعم!يقومذلكوبعد،الرئيسذلكفيبماالدولةلمجلس

فيصباسكانمن%22صاليس!.المعيضةأكلاطمجلسأعضاءبتعيين،الوطنىالمجلسوبموافقة،الجمهورية

استخدمتوقدالفقر.هؤلاءبعضويقاسيالريفالوزراء.

للىقيمواردهامنالكثيركاستروثورةقبلالكوبيةالحكومةإداريةمقاطعة41إلىكوباتنقسم.المحليةالحكومة

العالم،فيالسياحيةالمراكزأفضلمنلتصبحهافانابمدينةالمعروفة،البلديةالد:ائروإحدى.بلديةدائرة071ونحو

نسبةيعيعقالذي،الريفلتطويربذلقدالقلي!!أنحينفىوإنما،إداريةمقاطعةالأيةلاتخضع،الشبابجزيرةباسم

السكروقصبوالأرز،،البقولياتعلىسكانهمنكبيرةبلديةدائرةأوإداريةمقاطعةولكل.المركزيةالحكومةتتبع

خففتوقد.والمنيهوتالحلوةالبطاطامثلزالدرنيات.الإداريينويحينالمحليةالقوانينيجيزالذيمجلسها

وتنفق،هافاظبالعاصمةاهتماماتهامن!ضوحكومةصسنة61بلغكوبىمواطنلكلالتصويتويحق

والتعليموالمساصالط!عامعلىفيةأموالآايىمالحكومةسنتينلمدةالبلديةاصالمجاأعضاءالسكانوينتخبعمره

اريفية.المناطقفيمقاطعةكلفيأجلديةاالمجالسوتنتخب،السنةونصف

تعيشالمدنففي.المساكنفيكبيرنقصكوباوفيالأ!طءهؤلاءبعض،المقاطعاتلمجالمه!أعضاءإدارية

إلىتحتاجمكتظةبناياتفيالسكانمنكبيرةمحموعات.اوطنيالمجحرفينوابايصبحون

واحد،!زلفيأكثرأوعائلتانتسكنفقدكبير.إصلاحفيهـكمةأعلىالعلياالشعبمحكحةتعتبر.المحاكم

القشمنسقوفهابيوتفيالسكانمنكبيرةنسبة:تعيشأ!صىعحطلماقام!الكوبيالدستورويسمحكوبا.

بيوتببناءالحكومةقامتوقد.الإسمنتمنوأرضياتهاو!طبقؤادولىهـىل!سيطرةتحتتكونأنبشرط

بحظرالخاصةالقوانينالدولةأمنمحاكم

----------..ح!-ا؟هايدلولجالدهاما!وأكبرأقوىكوباتملك.المسلحةالقوات

اسساسمه.المعارصه

-!و!راحر.اللاتينيةأمريكادولفيممتازبشكلمجهزجيعق

دز"1)00.18حواليالجيشهذاويبلمقدار

!بالصجريرةرجدوامرأة00.)014نظامي،وحواليجندي

!!!هةأ"مدنيةبأعمالالجيحث!ويقوم.ا!حتياطقواتمن

!ى3ح!ح!-لأأ.الذينال!فرادويعفى.عمرهمنمشةأ7بلغكوبي

ودطهيرالسكر،!صبمحصولجىممل

الدندمالىاللى*طلنمدىالمحدطوهن!اك.وال!عشا!الاشحارمنالزراعيةالارا!ى

لكلسنواتثلاثلمدةإجبارسةعسكريةخدمة

مار!بادري.د!اسسمر%منمشواتثلاتلمدةالمزارعفىللعمليتطوعون

ى7!عءصحهسا-ء.صلاص------------.لإجباريةاالخدمة

ص-كاء!كتوريانزانللوه!حوماويو2-ث!!!تهولجورح!والىات!امو.يلا!الاراكواكوباسكانعدديقد.وأعولهمالسكان

)صا!يدرلسككا

حرال!ءلدراميستر-+أنتاليا!مو!لمحيتحضنلسكاامن%87بمنسمة000،271/11بنحو

س!س!!ض!لى!*-االعاصمةهيهافاناومدينةالحضر.فييقطنون

لحولرر..صساالنالفو!يخالبحاآلمنخدبدةإلىسكانهاعدديصلحيثالمدنوكبرى

سانتياجو-الثانيةوالمدينة،نسمة886249.1)

0001002نحوإلىسكانهاعدديصلالتىكوبادي

000102،003004الكوبيةالسجلاتتشير.نسمة003).00
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كوبا.فىالريفيةالمناطقفىالقمشمنالمشيدةالمنازلسقوفتكثر

تسقيففىالنخيلألتمجارأوراقتستخدمالأسرم!وكثير

بيوتهم.

أجوروتمثل.السكانبحاجاتتفلمولكنها،-جديدة

الفرد.دخلمن%01إلى6مننحواالحكوميةالمساكن

والدولةكوبا،فيالطعاممنعديدةأنواعوجودويندر

الغذاء؟منالمواطنينحاجاتتامينفيخاصنظامأها

بشراءللسكانتسمحخاصةبطاقاتالدولةتصدر-حيث

،واللحوم،البقولياتومنها.مخفضةبأسعارأحتياجاتهم

شمراءللفقراءيضمنالنظاموهذاوالأرز.،الحليب،

فليعستالغذائيةالسلعأنواعبقيةأما،الأساسيةاحتياجاتهم

وتقدم.مرتفعةبأسعارتباعولذلل!،الدولةقبلمنسدعومة5

مجانا.وجبتانالمدارسإطلبة

خلالمن،الوطنيةالمشاعرالمواطنينفيالحكومةوتبث

الغناءالكوبيينمعظمويهوى.والاحتفالاتالصور

فيالشائعةالشعبيةالموسيقىوخصوصا،الرقصأ

تشا.-تشا-تشاكوبيةرقصةأشهرعلىويطلق.-جزيرتهم

الشبابويزاول.الصاخبةالغربموسيقىالشبابيحب!

(القاعدة)كرةالبيسبولمثلالرياضة،عامبوجه،الكوبيون

السلة.أ

المدرسةالأولاديدخل،الكوبيللقانونطبفا.التعليم

والتعليم،المدارسعلىالحكومةوتشرف.السادسةسنةي

إلىطالبألف35حواليويذهب.للجميع.صجاني

ودأف--كوفي-------
11ذطأتلملأ

المكسيدخالج-.،*لحؤ!!و

-"ء"!!،!*

"للا

هسظ!!اححى?مو!بسملبو!"ء،كلأ-"!*"ا-!6!ج!خكأ
31صا\/!4..سالتا محر!"ء?ء!ص--س

حوثئفحم-ر

لكصاردهـبي!لبرلمسمرا!

!يىت،اا

اخرىمدن!الكيمنجزر
إبريطاليا(

معاطعهحدودصورخكر!!1لف!خطصص--

طريق-
ميلىء..004

حديديةلسة-ا!006007008
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إلىجقدماحلحموااعاصواجاواالأررامنعادةمكونساخنمجانيغداء

يوميا.كوبافياطدارسأ!أطما

ديوسانتياجوكلاراوسانتاهافانافيالحكوميةالجامعات

حسوبا.

لتعليمامدارسبتأسيسالكوبيةالحكومةقامتوقد

الح!صمةقامتأسشريناالقرنستينياتفخلالالكبار.

والكتابة.القراءةلتعليمالأميةلمحومدارسبتأمميس

والكتابة،القراءةالبالغ!تمن%59حوابويستطع

التدريبمراكزوإلىالليليةالمدارسإلىالبعضويذهب

الحرفية.ال!عمالعلى

أ!اثوليكية.اأعنيسةاالكوبيينيتئمعظم.الدين

منكلأتباعمثلشوبافىأخرىنصرانيةطوائفوتوجد

تشرف.والميثوديعستالبروتستانتيةالأسقفيةالكنيسة

منالعديدوأجبر،الدينيةالمدارسجميععلىالحكومة

أعمالعلىالمتدينونيحصلولاالبلادتركعلىالكهنة

الشيوعي.الحزبإلىبالانضماملهمولايسمح،جيدة

لجميعكبيراتشجيعاالكوبيةالحكومةتقدم.الفنون

المناممباتوتقيم،والمومميقىالباليهومنهاالفنونأنواع

وتقدموعرضها.أسلاداطولفيبالمجانالفنيةوالاحتفالات

هذافيالموهوبينللطلابالدراسيةالمنحالكوبيةالحكومة

وقدهافانا.فيالفنيةالمعاهدفيدراساتهملمواصلةالمجال

القرنفيالأسبانيالامشعمارضدالنضالفترةألهمت

الذينالكوببنالكتابكباربعضالميلاديعشراخاسعا

ومنكوبا،فيوالاقتصاديالسياسيالظلملشدةهاجموا

والكاتب،منديفورافائيلمارتىخوزيههؤلاءأمثال

السودالكوبيينعاداتفيكتبأصذياأورتيزفيرناندو

الكوبىالفناناستطاعوقد.والتبغالسكرقصبوصناعتي

حيث.الاوروبيةبالموسيقىالإفريقيةالموسيقىيدمجأن

.والطبول،والزجاجات،الأجراساالموسيقيونيستخدم

السطح

تصلمسافةعلىفلوريدامنالحنو!إلىكوباتقع

الأنتيل،جزركبرىكوبارتعتبر.كمأ04حوالىإلى

2.كمأ01لأ861مساحتهاوتبلغ

فالجبالكوبا؟فىالسطحمظاهرتتنوع.السطحمعالم

أراضفهىالبقيةأما،الجزيرةمساحةربعتغطيالتلالر

خصبة.نهريةوأحواضمروجبهاالانحدار،قليلة

الشمالإلى،جبليةسلاسلثلاثكوبافىتوجد

كوبا:وسطوفيأورجانوس،لوسديسيراجبال:أصغربىا

سيراجبال:الشرقيالجنوبوفيترينيداد،سيراجبال

تيركينوبيكوباسمالمعروفةتيركينوجبلوقمةمايسترا،

وهيأم،499بمقدارالبحرسطحمستوىعنترتفعالتى

أجلاد.اشيارتفاعأعلى

تربتهاتت!صن،الجبليةالسلاسلبينالخصبةالمزارعتقع

منووسطهاكوباغربييت!صنحينفىالأحمر،الطينمن

الجيرية.التربةمنيتكونكوباوسطأنكما،رمليةترلة

وجدولنهر002منأكثركوبافييوجدالأنهار.

لاتصلحوضيقةقصيرةمائيةمجارييمثلمعظمها

لمسافةيجريالذيكوتوهونهروأطول.أصلملاحة

للملاحة.فقطكمأ02حواليمنهويصلحكم،042

نحوكوباشواطئطولوالجضر.الشواطئ

وشطوطعميقةخلجانذاتبأنهاوتتميز،كم3لم038

علىوتقع.مرجانيةوجزروشعابوحوافرملية

بمداخلمعظمهاتتميزميناء002حواليالكوبيةأ!سواحلا

وأكبر.والأمواجاشياحمنالداخليةالمنطقةلتحميضيقة

كوبا.ديسانتياجوثمهافانا،هو،بحريميناء

وأكبرها،جزيرة006.1نحوالكوبيةالجزرعددتبلغ

كم2!5.3ءحوالىمساحتهاتبلغالتىالشبابجزيرة

معظمها.الغاباتتغطي

لمناخا

شبهومناخهاالشماليالمداريالإقليمفيتعثوبا

خلالألمحيطمنباردةتياراتالبلادعلىوتهب،مداري

مناخيجحلمماالشتاء،فم!خلالدافئةوتيارات،الصيف
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بينالحرارةمعدلاتتتراوح.العامطوالمعتدلآالجزيرة

المناطقفي.الصيففيم527إلىالشتاءفيم152

المناطقفيكاأكبرالحراريالفارقيكونالداخلية

ماظدراهناكالحرارةدرجةفإنالغالبوفي.العساحلية

،م01منأقلإلىتنخفضأوم532منأكثرإلىتصل

الجبلية.المناطقفيأحياناالصقيعويحل

نوفمبرمنسدأالذيالجافالفصل،فصلانكوباوفي

وحتىمايوشومنفيمتدالممطرالفصلأما،إبريلوحتى

سنويا.سما35نحوالأمطارهطولمعدلويبلغأكتوبر.

فصلفىيومياالعادةفيالرعديةالعواصفوتحدث

نامنالممطرةالعنيفةالأعاصيربعضتصيبكما.الصيف

أغسطسأشهرخلالوذلكالجزيرةمنالغربيالجزءلاخر

المبانيالعواصفتدمرماوكثيراوأكتوبر.وسبتمبر

تسببالتيالأمواجارتفاعإلىيؤديمماوالمحاصيل

والمنخفضة.الساحليةالأراضيفيفيضانات

الاقتصاد

حيثالكوبيللاقتصادوتخططالحكومةتشرف

تملككما.الصغيرةوالأعمال،والمصارف،المصانعتملك

فيملكهاالبقيةأما،الزراعيةالأراضيمن%07منأكثر

التعاونمجلعي!فيعضواكوباوكانت.الخاصاعطاعا

كاناقتصادياتحادوهو،الكوميكونأوالملأقتصادي

سابقا.السوفييتيالاتحاددشعمه

فيالحكومةوبدأتببطء.الكوبيالاقتصادينمو

تحققولمالدولةلتصنيعبرنامجاالعشرينالقرنور!تينيات

غيرتثم.الأوليةالموادنقصبسببكاملانجاحاا-لخطة

السكر.قصبوخاصةالزراعةدعمنحوخطهاالىولةا

فتراتمثلبمالزراعةنجاحتعوقعديدةعواملو-هناك

.الإنتاجتدمرالتيوالاعاصيركوبالهاتتعرضالتيا-لجفاف

القرنتسعينياتأوائلفيالكوبيةالحكومةأجرت،قد

اقتصادهاأنإلاالاقتصاديةالإصلاحاتمنعدداأمحشرينا

.الأزماتمنالكثيريواجهلى*يزال

كوبافيالطيعيةالثرواتتشمل.الطبيعيةالموارد

توجد.المعدنيةالخاماتمنالهائلةوالكمياتالخصبةاضربةا

المزارعونيقومحيث،الجزيرةوسطفيالخصبةاضربة

.والخضراواتالسكر،وقصبلأرز،وا،الحمضياتليرراعة

وخاصة،طيبةبصورةالتعدينأعمالتتطوركما

،الحجريوالفحموالجير،،النيكلمعدناممتخراجا

والفضة.والنحاس

الشهرةذوهافاناسيجار

ضمنيندرجالعالمية

امموبا.الرئيسيةالصحادرات

ألواعأفضلويصنع

الذيالتبنيمنالسيحار

اباحو.فيولتاإقليمفىينمو

بعضالصورةفيويظهر

يلفونوهمالمهرةالعمال

وهييدويا.السيجار

فيالمتبعةالتقليديةالويقة

الفاخر.السيجارصمع
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ثورةوقب!!.المزارعمعظمالحكومةتملك.الزرا.عة

توحهالتيالأمريكيةاالشركاتبعضهناككانتكاسترو

قيودعليهفتوجدالخاصالقطاعأما.للزراعةاستثماراتها

مساحةوتحديد،أطدوأ!ةإنتاجهبيعضرورةمث!!!بيرة

السكر،صناعةتعتبره!صتارا.67عنلاتزيدبحيثالمزرعة

الموزآالتئ!يليها،اشئيسيالزراعيالإنتاجبعيدرمنمنذ

بدأت.الخضراواترالأناناساووال!توالفواكهوالحمضيات

أ!لحوم.واالحليبأجلىمنتتزايدالماشيةقطعانتربية

التورةقباالأهـي!جةاالشرحصاتكانت.المناعة

الثورةجاءتعدماوكوبا،فيالصناعةعلىتشرف

العلاقاتأقصعتو،الأمري!صةالشركاتكلجمدت

تصنيعفياشئيسيالإنتاخاويتمثل.أجلدينابينالدبلومامحية

والدقية!،الحيوانيةوالمنتجاتالسكرمثل،الغذائيةالمواد

الكأراعيةالأدواتوا،الإسمنتوتصنيعالنفطوتكرير

.وال!خشابالنسئوالتبغوصناعة

بش!ص!الأسماكاصناعةتتطور.الاسماكصيد

رققومكبجرا،صيدارثزرألممطوأ!الحكومةوتملك.ملحوفأ

أ!ميداعملياتاشضمأالسمكلصيدتعاونيةجمعيات

مايخصهأعضائهامنعضوث!يتسلماحيث،والتسوية!

لحميالفيجوسأصسمكاصيدموانئأبرزومنأرلاحها.من

نا.وهافا

وخامالسكرفيتتمثلكوباصادراتأهم.التجارة

أكثروكان،الأسماكاوشهوالفواأ!معيحار،وا،النقيالنيكل

الاتحادمعيتماحوباالخارجيةالتجارةمن%05من

كوباإنتاخ

صالحدمات/24

راعه*ا!/11

الصاعة./74ص

المسشحدمةوالخدماتأصسلعاقيمةماطدشطيأاأصاعاحاشاإيعا

والتجارةالاتصالاتفيهاوتدحل:احدةلسةفيالملددلكإلتاحش

والاجتماعيةالحكوميةوالحدماتاجةاداالحدماتتتضمروأ،.احظا

كولا!ىللموادالوطيالناتجصافىلحعوقد.اخححصية:ا

.م181!!سةدول!را00000082661

االنشاطحسبكوبافىوالعمالالإتاج

النابخالاخمصادىالنشاط

الوطني%

73وامافعاضعدير:اأحساعةا

43ردأ!حاا

21اعةإهـ1ا

أساءا

حكملاتاطرا

-تمالحدا

..-المجموع

.المتحدةمالأا،اجةالد؟احملىاامدهـممصمهأ

شالمالية.ا!صميةالحدمات--ج

لا!صادي

المسنخدمةالحمالة

نسبة%العدد

757(002

005/436

006621

322(006

002،242

08،24.لمأ

04،44503

22

كوبافيزرا!طعامل

ثمارلقطفيقوم

المسطقةتتحالألاناس.

الحزءكوبافيالوسطى

محصولم!الأكبر

البلاد.فيالأناناس
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وبلغارياالصينمعتجاريتباداطوهناكسابقا،السوفييتي

الوأردأتعلىالدولةوتنفق.اسمابقةوتشيكوسلوفاكيا

.الصادراتمنتحصلهمماأكثر

.الوقمنمتطورانظاماكوباتملك.والاتصالاتالنقل

مطارويوجد،والقطاراتالحافلاتالنالرمعظمويعستخدم

المدنتربطأتصالاتشبكةإلىبالإضافةهافانافىدولى

المذياعأجهزةامتلاكمعدلويبلغ،والبرقبالهاتفالرئيسية

لكلتلفازجهازوحوالي،أشخاصخمسةلكلواحذاجهازا

فىيوميةصحيفة15حواليالصمحفوتبلغاشخصا.3

والتلفاز،والإذاعةالصحفعلىالحكومةوتسيطرالبلاد.

المتحدةالولاياتمنوالتلفازالإذاعةمحطاتالتقاطويمكن

محطةالأمريكيةفلوريدابولايةمياميفىوتوجد.الأمريكية

موجهةبرامجتبثالمحطةهذه.حكوميةأمريكيةإذاعة

.م1185عاممنذالكوبيللشعب

تاريخيةنبذة

شعوأطئعلىكولمبوسكريستوفرسفنرستعندما

ثم.الأسبانيللتاجالجزيرةملكيةأعلنبمأم294عامكوبا

،أم151عامهناكالأسبانيالاستيطانعمليةبدأت

مستعمراتأغنىمنواحدةكوباأصبحتماوصرعان

الزراعة،فيالمستعمرينمعظمعمل.الغربيةالهندجزر

الحمرالهنودمنالاصليينالبلادسكانلمحخرواحيث

بقسوةالهنودأولئكالأسبانوعامل.مزارعهمفيللعمل

فناءإلىبها،نكبواالتيالأمراضإلىبالإضافة،أدتبالغة

الأسبانلجأالهنودأعدادتضاءلتولما.منهمكبيرةأعداد

أولو!ولوكان.المزارعفيللعملالأفارقةاسترقاقإى

صرورومع.أم517عامكوباإلىالأفارقةهؤلاءمند،فعة

فيوخاصةكوبا،إلىالقادمينالرقيقأعدادتزايدتأشمن

عشرالتاممعالقرنوبدايةالميلاديعشرالثامنالقرنجهاية

يعاملونكانواالأسبانالمزارعأصحابمنوكثير.الميلادي

ام281عاموفي.فائقةووحشيةبالغةبقسوةالرقيق

أنطونيوخوزيهبزعامةالرقيقهؤلاءمنمجموعةؤامت

وعندما.الأسبانضدبثورةللقيامبالتخطيطأبونتيه

إلىوجماعتهأبونتيهأرسلواهؤلاء؟خطةالأسباناكتشف

جميعا.شنقواحيثالمقصلة

التاصئكلشرالقرنخلال.الأسبانضدالصراع

ام821عاموفي،الأسبانضدالكوبيونثارالميلادي

،ليموسفرانسيسكوخوزيهتزعمهاثورةأول.كانت

نظمنفسهالوقتوفى.أم826عامفشلتلكنهاا

لتحريرجيشاالمكسيكمنزعماءوبعضبوليفار!سيمون

المتحدةالولاياتولكنأسبانيا،منوبورتوريكوكوبا

ماإذأأسبانياجانبإلىستقفبأنهاحذرتهمالأمريكية

عمليةأجهضتوبذلك،خطتهمتنفيذعلىأقدموا

حولوالأسبانالسكانبينكبيرخلافونشبالتحرير.

نظامإلغاءإلىأدىومما،حدتهوازدادتالرقاسسألة

وليمالأمريكيالرئيحراعتقدوقد.أم886عامالعبودية

المصالحيهددكوبافيالصراعاستمرارأناطكينلي

الثورةعلىالسيطرةإماالأسبانمنوطلب،الأمريكية

الولاياتمالبثتثملأمريكا.الجزيرةتسليموإماسحقهاأ
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فيهافاناإلىمينالبارجةأرسلتأنالأمريكيةالمتحدة

انفجرتغامضةظروفظلوفي.م8918عامفبراير

لذلكالمدبرةبأنهاأسبانياواتهمتالمذكورةالبارجة

الولاياتأعلنت،نفسهالعاممنأبريلشهروفيالانفجار.

الدائرةدارتحيثأسبانيا،علىالحربالأمري!جةالمتحدة

عامأغسطسشهرفىاستسلمالذيالأسبانيالجيشعلى

عسكريةح!صمةالأمري!جةالحكومةوأقامت.م8981

قدةةوالأمري!بأس!سوبي!تابعضحفيظةأثارمماكوبافى

جاتمناسشديدةاأضغوطانتيجةالمتحدةالولاياتقررت

قررتسريغا،أ!لاستقلاليتوقكانالذيالكوبيالشعب

دستورأذلكبعدال!صبيودوتبنى.كوبامنالانسحاب

الولاياتاعتبرتهاالمجحفةالشروطمنمجموعةتضمن

الشروطهذهحدتقدوالدستور.وثيقةمنجزءاالمتحدة

المتحدةللولاياتسماحهابسببالكوبييناستقلالمن

وأبشراءلهاسمحتكما،ال!صبيةالشؤونفيبالتدخل

بحرية.قواعدلإقامةالاراضياستئجار

إستراداتوماسأحصليوناانتخب،م2091عاموفي

أعواتاخرحتذأكبعدكوبا.لجمهوريةرئيسأولبالما

أخقيماام609عامثانيةعادتولكنهاكوبا،منالأمرئ!جة

الأمري!صاماجونتشارشيرأسهاعسكريةمدنيةحكومة

.أم909إلىأم609منكوباحكمالذيمما

كوبافىالثانيةالجمهوريةأسستآ،أ909عاموفي

لمالجديدةالحكومةول!ش.الامريكيةالقواتخروجبعد

الاضطراباتوتفجرت.القليلإلاالفقيرةللطبقاتتقدم

جديدةقواتترسلالمتحدةالولاياتجعلمماالعمالية

.هناكالأمريكي!تاشعايالحماية

رئيعساماتشادوجيراردوانتخب،أم429عاموفي

كوبايحكمكانولحط.الإصلاحاتبإجراءووعدجديدا

السلطة،منالجيعقأبعدهأم339عاموفيدكتاتورا.بوصفه

كبيرضابطوهوباتيستا،فوأ!يسسيوقامبشهرينذلكوبعد

خمعسةمنلجنةوتعي!!الجديدةالح!صمةبإقالةالجيشفي

مارتينغروسانبزعامةوذلك،الحكمدفةلتديرأشخاص

الأمورعلىمسيطراباتيستاظلوقدأخيرا.باتيستانحاهالذي

.أم049عامحتىالجمهوريةرؤساءمنعددخلالمن

،أم349عاموفي.حكومتهتدعهـاالمتحدةالولاياتوكانت

الشروطمعظماأختأجديدةمعاهدةالمتحدةالولاياتعقدت

سابقا.كوباعلىالمتحدةالولاياتفرضتهااشتيالمجحفة

الشعبواستمرأم529عامحتىالحكمفيباتيستاوامشمر

الفقر.يعانيالكوبي

محامياوكانكاسترو،فيدلوبدأكاسترو.ثورة

قبض،ولكنأم539يوليوفيباتيستاضدالثورةشابا،

ألسرسراحهإطلاقوبعدوسجنوا.رفاقهوعلىعليه

دي!ضاتورياحكماكوباح!كا،اساريةاحصهالمعرودصباتيستافولهيشيو

.أم959عامإلىأم52!عامومرأم443إلىأء349عامص-

باتيستا.حكومةضدالعم!!بدأتالتييوأسو26حر!!ة

حيثام589عاممنتصففيالحركةهذهنجحتوقد

وأصبحالبلاد.خارجباتيستاوفر،الأوضاععلىسيطرت

أطحكومة.رئيساكامشرو

فىكامعتروحكومةدعمالمتحدةالولاياتحاولت

ومما.الدعمبذلكترحبلمأصوريةاالقياداتول!شأسدايةا

الكوبيةالحكومةقيامسوءاالوفينبينالعلاقاتزاد

عاميخلالهناكالأمريكيينمصالحعلىبالسيطرة

.أم069-أ959

الكوبيينمنكبيرعددقامأم،959أواخروفي

الولاياتإلىبلادهمغادرواأسذيناسترو،أحطالمعارضبت

كوبافوقومنشوراتحارقةقنابلإلقاءبعمليات،المتحدة

ولم.مستأجرةأمريكيةطائرأتبذلكمستخدم!تسابقا

التحولإلىكوبادفعممامنعهمالمتحدةالولاياتتحاول

لمواجهةالأسلحةلشراء()السابقالسوفييتيالاتحادنحو

مإلاتحادلهااتفاقيةأولكوباووقعت.المعارضين

.أم069فبرايرفي)السابق(السوفييتي

بالمعداتكوبابتزويد()السابقالسوفييتيالاتحادوبدأ

بها،رومسيةصواريخقاعدةإقامةبعدوخصوصا،يةأحس!ا

أ!لاياتاوخشيت،الكوبيةالصواريخأزمةاشعلتاكتى

الولاياتوحذرت،نوويةمعداتهناكتكونأنالمتحدة

حربنشوبمن)السابق(السوفييتيالاتحادالمتحدة
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دونوالصواريخالمعدأتسحبماتمسرعانولكن،نووية

مواجهة.حدوث

!ضمنبثدة!را!طرعت.المعاصرةالتنمية

الاقتصاديشريكهاالسوفييتيالاتحادعنبعيدأأستقلالها

الأمري!يالحصارمنالرغبموعلى،السابقوالعسكري

أمريكافيثورتهينشرانكاسترووحاولحاليا.بهاألمحيط

وفى.أم679عامبوليفيافيالثورةساندحيث،اللاتينية

وكذلكالساندينيستا،جيشمنأفرادادربأم079عام

بعضتدعمكوباولازالتنيكاراجوا.منأفرادتدريبتم

وكولومبيا.إلسلفادورمثلالدول

متوترةالمتحدةوالولاياتكوبابينالعلاقاتلازالت

خففتم7791عابمفنهىالقيود.بعضملخفيف

كوبا،إلىألامريكيينسفرقيودمنالمتحدةالولايات

.م7791عاممنذالدبلوماسيةالعلاقاتبعضوبدأت

السكانمنالعديدكوباغادرالثورةبدايةومنذ

إلىمنهمقسمهاجرحيثكاسترو،لحكومةالمعارضين

عامففيوأسبانيا.المكسيكإلىوالبعض،المتحدةالولايات

الولاياتإلىكويموأطنألف251نحوهاجرأم089

وفيوسبتمبر.أبريلشهريمابينالواقعةالفترةفيالمتحدة

وبعض)السابق(السوفييتيالاتحادبدأ،الثمانينياتنهاية

علىالحكوماتقبضةمنبالتخفيفالشرقيةأوروبادول

إلىتستجبلمكوباولكن،والاقتصاديةالسياسيةالشؤون

بعضبدأتأم099عاموفيالتغيير.منالنوعهذا

كوبافيمهمةتواريخ

لكوباكولمبوسكريستوضاكتشافام294

كوباإلىالأفارقةالمستعبدين!تمجموعةأولوصولام715

الأسبادضدالكوبيينثورةأم878-ام868

كوبافيالأساليالجيشع!الأمريكىالجيشانتصارام898

كوباعلىيسيطرأمري!صاجي!قأم209-أم898

بالماإسترادا3!توماهوكوبىرئيسأولم2091

لكوباالأمريكيةالحيو!احتلالم9091-م6091

الحكومةعلىتسيطرباتيستابقيادةثوريةمجموعةام339

كوبافيالحكمعلىباتيستامسي!رةام959-ام349

كاسترواغيدلثوريةمحاولةأولام539

باتيستابالرئيسالإطاحةتنحكفيكا!شروثورةأم959

المتحدةالولاياتسبطلبكوبامنالروسيةالمعداتإرالةم6391

يةعس!قواعدمن)السابق(السوفييتيالاتحادانسحا!أم179

كوبافي

كوبافىالاشتراكيالجمهوريالمظاميعلنحديددستورأم769

الأكبرالاقتصاديالشريكالسوفييتىالاتحادتفككأم199

لكوبا

سمحتالاقتصاديةالإصلاحاتمنعدداكوباأجرتم3991

الحاصةالأعمالبمزاولةالعماللبعضبموجبها

علىوقبض،الكوبيةالحكومةضدألاحتجاجهـظاهرات

.تالاحتجاببتلكقامواممناحديد

كوبافقدتام199عامالسوفييتيالاتحادوبتفكك

الأساسيوالمصدرالكبيرالاقتصاديفىعريكها

تقلصتالعامنفسوفى.الخارجيةإلمساعدأت

دولار،أم989عامبليون.18منالكوبيةاممصادرات

الاقتصادودخل،أمريكىدولاربليون7.1إلىأسريكي

استهلاكترشميدعلىالحكومةعملت.عديدةأزماتةى

الأغذيةفيالكبيرالنقصوعزتوالوقودالغذائيةالمواد

علىالمتحدةالولاياتتفرضهالذيالحصارإلىغيرها،

بلدهمخارجالهجرةالكوبيينمنكبيرعددحاولكوبا.

ما499عاموعدتالتيالمتحدةالودلاياتإلىخاصة،

.عامكلكوبيمهاجر000.02برقبول

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

مدن

هافاناغوانتاناموكوباديءسانتياجو

تاريخيةأحداث

كريستوفر،كولمبوسالعصاباتحربفولهينسيوزارريفار،داتيستاي

جوليانخوزيه،مارتىفيدلكامشرو،تشى،-حيفارا

فيتزحيرالدجون،كنيديالأمريكيةالأسباليةالحرب

صلةذاتأخرىمقالات

الأمريكيةالدولمنظمةالغربيةالهمد-حزر

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-9

المحاكم!الوطسيةالحكومة-أ

المسلحةالقوات-دالمحليةالحكومة-ب

لسكانا-11

الدين-دوأصولهمالس!صان-أ

هـ-الفنودالمعيشةأنماطب

%-التعليم

11-السطح

والحزرالشواطئ-%السطحمعالم-أ

نهارلأا-ب

المناخ-/(

لاقتصادا-ا،

الأسماكصيد-دالطيعيةالموارد-أ

ةرلتجاا-هـعةالىرا-ب

والاتصالاتالنقل-والصناعة!-

تاريخيةنبذة-21

أسئلة

كوبا.حكومةأهدا!منرئيسيينهدفيناذكر-

كوبا؟فيالمحاصيلأشهرما

كوبا؟تتبعهاالتيالتعليميةالنظمما-
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الزراعة؟لدولةاطقصودما4

؟اعاماطوالمعتدلممماحكوباتتمتعلمادا

لطيئا؟صاستروظ!فيالاقتصادتقدمكالىلمادا6

الألساد.صدالكولي!!صراعوصئلاحتصار7

العربيةالبلادفيالبريالنباتال!:.عشبةكوبا،

كوسا(.)عشحة

فضي،أبيضأصنهفلزيكيميائيعنصرلتالكوب

من!ضيرأتأ3صباو.السبائكصناعةفيأصلايستخدم

صلبةالثلاثةأغلزاتار.والني!ط!الحديدخصائص

3تأخه!صالعاديةالأحماكرمعوتتفاعلومغنطيسية،

الهيدروجين.

،72الذريزعددهح،5للكوبالتأمميميائياار!ز

وهو3.ج!ا/سم.98وكثافته،ء3329.8الذريووزنه

تمم.52لم087عندويعلىم1)594عندينصهر

كيميائييدعلىأم،737عامأمموبالتااكتشاف

برانت.جورجهوسويدي

قضرةفىأتأ3صلاال!صليالخزون.الكوبالتمصادر

معمركباتفيبالتال!صويظخرنسبيا.قليلالأرض

الني!ظخاماتفىو،أحبريتاأوالأكسج!تاأوالزرنيخ

النيارك.أحجارشىأتال!صبايوجد.أغلزاتامنوغيره

يحويأ!ذيااشرنيخاحامنكبيربمخزونكنداوتتمتع

أونتاريو.فيالخزونهذأويقعوالحديد.والنيكلالكوبالت

وكازخستانوأذر!يجانفنلندافيالكوبالتيوجدكما

مخزونففيهاأطتحدةاالولاياتأماوزامبيا.وزائيرورو!ميا

الكوبالت.منمتواضع

فيمستخدمأتالكولامعظما.الكوبالتاستخدام

نظائر.أومركباتصورةفىوالباقي.سبائكصورة

وأالحديدأوالنيكلأومإلألومسيومالكوبالتويسبك

شيتستحدمالتيالمغاشصألصناعة،الأخرىالفلزاتبعض

ويتحد.الاخرىالأجهزةمنوكثيروالتلفاز،الراديوأجهزة

وأوالحديدال!صوممعأووالتنجسقالكربونمعالكولالت

جدامتينةسبائكتنتجحيث،الأخرىالمعادنمنأي

القطع.وأدواتالمتاقبلقممث!!الالاتبعضفيتستخدم

المرتفعةالحرارةدرجاتتقاومالكولالت!حبائكمنوكثير

توربيحاتفيالسبائكهذهتستحدمالسببولهذاجدا.

فيتع!لالتياطعداتامنوغيرهاالنفاثةوالمحركاتالغاز

عالية.حرارةدرجة

وأملاحه.الكوبالتأكاسيدالكوبالتمركباتتشمل

الطلاءلتلوينأصباغاأمموبالتاأكاسيدوتستحدم

صناعةوتستفيد.والزجاخالخزفيةوالأوانيالزجاجي

وموادالدهاناتتجفيففيالكوبالتأملاحمنالدهان

الكوبالتمركباتأحدوهو،21بشيتامينويعدأ!لاء.11

الخبيث.الدمفقرمرضدونللحيلودةضروريا،أحضويةا

.الدمفقر:انظر

.06الكوبالتهواستخداماالكوبالتأولمئنظائر

الكوبالتبطرقالمشعالنطرهذابتحضيرالعلماءويقوم

.نوويمفاعلداخلبالنيوترونات95كولالتأوأ!اديا

نأأي،سنواتخمسحوالي06أتال!صباعمر:نصف

)تتفكك(تنحل06أحصبالتامنعينةفيالذراتنصف

نوعينيصدر06ال!صبالتالحلالوعند.سنوات5شى

ويستفادجاما.أشعةوبيتاجسيمات:الإشعاعاتمن

الإشعاعلأن،السرطانعلاجفي06أعوبالتاص!

فىمنهيستفادكما،أسرطانيةاالخلايايقتلمنهأصادرا

مرضعنالأطباءيكشففمثلا.الأمراضبعضتشخيص

بهالذي21بفيتامينالمريضباعطهاح!الخبيثالدمفقر

قياسللإشعاعاتكاشفيتولىثما0،6ال!صبالتبعض

المريض.بولفيالفيتامينومقدار-06ال!صبالتمقدار

يمتصالجسمكانإذاماتحديدمنالأطباءيتمكنوبهذا

لا.أمطبيعيلشك!!أعيتام!تا

الاستشفافية،العناصرانظر:060الكوبالت

لت.لكوباا

سيسيا.(م5681-4081)رديتشار،نبلىكو

فىوبخاصةالحرةالتجارةمبدأإلىدعابريطانيواقتصادي

فيالبارزالعضوكانأم838عامفي.الحبوبمجال

الحبوبقوانينوكانت.الحبوبقوان!تمناهضةرابطة

عاموفى.وتصديرهاواستيرادهاأسعارهافيتتحكم

ستوكبورتدائرةعنبالبرلمانعضواصار،أم184

التدخلعدمممياسةأنصارمنوكانمانشستر.منبالقرب

الشؤونفيالدولتدحلوتقليل،الخارجيةالشؤونفي

الحكوميةالمناصبرفضوقدحد.أدنىإلىأ!داخليةا

برايتجونمنبتأييدالحبوبقوانينإلغاءعلىعملو

حملةفيهكللتالذيالوقتوفي.الإصلاحاتسياسي

منبكثيرالمنسوجاتفيتجارتهأصيبت،بالنجاحكولدن

سوىالإفلاسمنينقذهولم.أم846عامالإهمال

واسئ.دطاقعلىعاماكتتاب

القرمحربلريطانيادخولكوبدنعارض

هزيمتهفيدورالموقفلهذاوكانأم(.856-)1853

وكان.أم985عامكوبدنانتحابوأعيد.أم857عام

عامفرنسامعتجاريةمعاهدةعقدالمهمةإنجازاتهآخر

كان.الرسومخفضعلىالبلداناتفقوفيها.أم086

وصفمرةوذات،المتوسطةالطبقةأنصارمندوماكوبدن
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غيرأنهرغمله"مبررلا"احتكاربأنهاالعمالاتحاداتمبدأ

الحكومةتدخلكوبدنعارض.ذلكبعدهذهنظرهوجهة

.الأطفالبتشغيلعلاقةلهكانإذاإلا،المصانعفى

بإنجلترا.سسكسغربيفىهيشوتفيكوبدنولد

فيالعملأصدقائهمنواثنانهوبدأام828عاموفي

الاقتصاددرسمانشستر.فىالمنسوجاتتجارةمجال

.التجارينشاطهبتوسيعقيامهأثناءالسفركثيروكان

.روبرتالسير،بيلبمالحبوبقوانين:أيفئاانظر

فيوتقع.الأوباللمناجمثزمرأكبرييديكوير

بعدعلىأستراليا،جنوبأواسعطريئفيستيوارت

اكتشف.نسمة2)088السكانعددأديليد.منكم079

عمقهعلىمناجمهوتقعأم159عامالأوبالحقلفيها

م536بيديكوبرفيالحرارةويبلمعدلمترا.03إلى

الحر.منهرباكهوففيالسكانمعظميعيشحيث

مينمائىممثلأم(.169-1091)جارىكوبر،

أدوارهمنهجعلتفيلما.09مناكثرفيظهرأمريكي

الغربورجلم،9291الفرجينىافلامفىبقركراعى

الأمريكي.الغربفيالشجعانللروادرمزاأم049

قابلكفيلموغيرهماالفيلمينهذينفىكوبرمثل

(م1)569بالترافيالإقناعوفيلمام()419دوجون

بجوائزفازالشر.يحاربالذيالعاديالشخصدور

يوركالرقيبفيلميفيأدوأرهعن)الأوسعكار(الأكاديمية

هوالحقيقياسمهأم(.)529المرتفعةوالقمةام(149)

فيمونتاناولايةفيهيلينافيولدكوبر.جيمعم!فرأنك

كقائدالبدايةفىشهرتهاكتعسب.المتحدةالولايات

حصلأم(.)329للسلاحوداعامثلأفلامفيرومانسي

كوبرالفرانكالعاطفيةالكوميديافيالنقادتقديرعلى

أم(.)369المدينةإلىيذهبديدزالسيد

أم(.85أ-أ)978فينيمورجيمسكوبر،

حكاياتبمجموعةاشتهراجتماعيوناقدأمريكيروائي

ساكنبامبوناتيعنرواياتخمعر،الجلديالجورب

كاتبأولكوبرمنالمجموعةهذهجعلتوقد.التخوم

سلسلتأمريكا.تخومفيومناظرشمخصياتبجديةيرسم

قآتل:كالتاليالبطلحياةنظامحمسبالخمصرالروايات

أم(بم)826الموهيكاناخرأم(بم)841الظباء

وأخيراام(بم)823الروادام(بم)084المستكشف

المليئةالقصصهذهوتقارنأم(.)827البراري

بامبوناتييعيشهالذيذاك،للحياةنمطينبينبالأحداث

حرةحياةيحيونالذينالنبلاءالشجعانالهنودوأصدقاؤه

الذين،المستوطنونجلبهالذيوذلك،الطيعةأحضانفي

الحضارةمعهمحضرواأ

ولكنهمالاجتماعيوالنظام

البريةاستغلالأساءواأ!ضا

ثهم.اكتراوعدمئانيتهمبى

منالعديدوعكست

أفكارهكوبرروايات

كما.المجتمععنلمحافظةا

اهتمامهأعمالهأ،غهرت

كوبرفينيمورجيمسوحقوقالفرديةبىالحرية

وصرح.الملكياتأ،صححاب

يجلبأنيخشىكانأنهإلا،بالديمقراطيةبإيمانهكوبر

بأنكوبراعتقدكما.والظلمالفوضىالأغلبية-خكم

منصغيرةأرممتقرأطيةمجموعةالمتحدةالولاياتليحكم

الجماعية.الروحوذويالمثقفينالأراضيأاعححاب

الحياةتنتقدالتيالروائيةالكتبمنالعديدكوبرألف

وطنهلأبناءرسالةالأعمالهذهأشهرومن.أ؟مريكيةا

كماأم(.)838الأميركيوالديمقراطيأم(بم)834

منمجموعةعلىالملكيةحقوقعنكوبردفاعءسيطر

وتتضمن،الصغيرةالصفحةبمخطوطاتسميتأرواياتا

بالسلاسلالمكبلام(؟)845ساتانستوالتاليةأرواياتا

أم(.)846الحمرالهنودأم(،)845

وهيام823عامفيالملاحروايةكوبركتبوقد

الروايةهذهوفىالبحر.عنرواياتمنآلفمالأو

ناتيمثلوهوكوفينلوئتومشخصيةوهيمميزةورخخصية

ألفكما.الطبيعةأحضانفييعيع!متواضعرجلليامبو،

.المثيرةالبحريةالمطارداتقصصمنالعديدكوبر

الأمريكية.نيوجيرسيولايةفيبرلينجتونفيكوبرولد

.لنيويوركتابعةبلدةوهىكوبرزتاونمجتمعفىترعرع،

روايتيأحداثوتحريكوبر.وليموالدهباسمسميق،قد

كوبرخدموقد.كوبرزتاونمنطقةفيالظباءوقاتلالرواد

.ام81وأ6018عاميبينالأمريكيةالبحريةقواتؤئي

مزارعا.سيداليصبحنيويوركشمالفي،امشقر

أمامرواياتهإحدىقراءتهعقب-ال!يامأحدوفي

تلك.منأفضلروايةكتابةيستطيعإنهلهاقال-زوجته

الحيطةروايةفكتبذلك،لفعلزوجتهتحدته!قد

روايةكتبثمالنقاد.بمديحتحظلمولكنهاأم(82.)لا

الأمريكية.الشورةعنقصمةوهيام(182)الجاسوس

نفسهتكريسعلىالسريعالروايةهذهنجاحشجعه،

ألمتأليف.

-)1768باستوناستليالسيركوبر،

العملياتمنالعديدأجرىبريطانيجراحأم(.841
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لإجرائهالملكيةللجمعيةكوبليوسامواستحقبمالرائدة

وقد.الصمملعلاجنوعهامنالأولىكانتجراحيةعملية

عمليةأجرى!مابموالفتاقالشرايينجراحةفيمرجعاكان

مئثوبر.أبطناوت!تربصأبواسطةالشراي!تتمددلعلاج

جورجالملكحسدفىورماستئصالبعدكونتلقب

درسو.نورفوكمقاطعةصىبروكفيكوبرولد.الخامس

حاضروقد.وأدنبرهأضددفيتوماس!القديسمستشفىفي

فيللجراحينالمدسيةال!طيةشيالمقارنالتشريحعلمافي

الملك.جراخوكانلندن

الجوبىالجزءهوضيككوبرنهرلهر.،كريككوبر

وباركوتومسوننهرياتصالنقطةأسفلباركونهرمن

أ!شراليا.فيكوينزلاندغربجنوبفيويندوراقرب

اتجاهفىويمدوراغربجنوبىكريكحصبرنهريجري

أ!ينابيعواا!الجداومنمجموعةيصبححيثأ!تراليا،غرب

أمطارسقوطحالفيفقطأضهراهذايتدفقآير.بحيرةفي

واسعةمنطقةعلىيمرحيث،منهالعلياالمناطقعلىغزيرة

.وجيزةأغترةالحياةإلىليعيدهالقاحلأمشرالياقلبمن

هـويلرليركالمست!خهفاروحدحيثالشصهـةموقعهوكريككوبر

المححأ.ا!عاماعلىللحصولتحتهالالحمرتأصهـهمارسالة

وأفعى.السامةالتعابينمجموعةمنأفعىالكويرا

رقبتهاضلوعحركتا!شثيرتوإذاجدا،نشيطةالكوبرا

لرأسهاوكأنتبدوتحعلهاالحركةوهذه.مسطحةفتبدو

لونمنالثعبادهداا!نيتفاوتم،2طوأئهايملعقدالهنديةالكوبرا

الحظارة.تشبهالىحلقتالىطهرهوعلى،داحسبيإلىاصمرةاإلىصاهـ!

منأقصرالرقبةضلوعتبدوالثعابينمعظموفيعطاء.

أكثررقبتهاضلوعتبدوال!صبرال!ش،الظالبعيدةضلوع

وليمستتقريبا،أصشكلامستقيمةأضلوعاوهذهطولأ.

الجسم.ممضلوعمنحنية

البعض.القاتلسمهااستخدأمفيطريقتانولل!صبرا

مقدمةفىالموجودةالسامةبأنيابهضحاياهينهح!منها

عينفيالسمبنفثيقومالاخروبعضها.العلويأغكا

لهايتيحشكلاالأنيابتتخذالأنواعهذهفي.ضحيته

ويتمللوراء.برألحمهاالكوبراتعودعندماللأمامالسمنفث

الكوبرامننوعينعندالفعالةالطريقةبهذهالسمنفث

السمولايصيبالهند.شرقفيآخرونوع،الإفريقية

ذإ.العينيندخولهحالةفيإلابالأذىالإنسانالمنفوثا

مالمالإبصار،فقدإلىيؤديوقدشديدا،تهيخايسبب

الإنسانموتالنهشيسببوقدفورا.العينانتغسل

قليلة.ساعاتخلاأ!

مترين،نحوالنموالمكتملةالهنديةالكوبراطوليبلغ

إلىللاصفرارالمائلمنلونهاويتدرج.سمأ5نحووقطرها

،النظارةتشبهعلامةرأسهاغطاءمؤخرةوفي.القاتمالبني

.النظارةذاتبالكوبراأحياناتسمىلذلك

الحيواناتمنكثيرةأنواعاالكوبراأفاعيمعظماتأكل

الثديياتمنعدةوأنواعاوالطيوروالأسماكأضفادعامثل

للكوبرا.خطراعدواالصغيرالنمسحيوانيعد.أ!مغيرةا

انظر:.عادةويقتلهاالأفعىيهاجمجدا،سريعفهو

النمس.

وجزرآسيا،وجنوبإفريقيا،فىالكوبراأفاعيتعيع!

الكوبراأفعىتعتبر.الفلبينجزرفيهابماالشرقيةأ!ندا

أنواعأكبرآسيا،شرقىجنوبفىتعيشالتىالملك

العالم،فىالمعروفةالسامةالثعابينأطولأنهاكماال!صبرا،

أفاعىومعظم.ضيقرأسغطاءولهام5.5طولهايبلغإذ

عندإلاولاتهاجمهم،الناسمنتجفلالملكأ!ولراا
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الكوبراأفاعيفراشوجل.بيضهاتحرسوهيمباغتتها،

.ال!خرىالثعابينمنالملك

إلىتتسللوقد،مختلفةأماكنفيالكوبراتوجد

ويرجععنها،الشائعةبالخطورةالكوبراوليست،البيوت

عكسعلى-فالكوبراالهجوح!.فىطريقتهاإلىذلك

تستعد-السامةالافاعيمنوغيرهاالجرسيةالأفعى

.3حرفمثلتثنيهأندونجسدهامقدمةبرفعللمعركة

الضربةمدىجيدايقدرأنخصمهايستطيعوبهذا

تتراجعكوبراقتلفيصعوبةالإنسانولايجد.الأمامية

الكوبراأنيابولاتستطجع.مستقيمةبعصابالتلويحأمامه

وأنياب.السامةالأفاعيأنيابدقةبنفسالسمنفث

نأإلا،الخلفإلىتنثنىأنولاتستيم،قصيرةالكوبرا

علىتساعدهاالعادةوهذه.غالباتقتنصهماتمضغالكوبرا

ضحيتها.فيالسمحقن

استخدامإلىعادةالهندفىوالحواةالسحرةيلجأ

إلىالتقهقرفيولعادتهاالغريبرأسهالغطاءالكوبرا

الثعابينيسحرونأنهمالحواةويدعي.منتصبةالخلف

منضئيلقدرسوىلاتسمعالثعابينأنإلا،بالموسيقى

نأبعضهمويظن.الموسيقىسماعولاتستطيع،الأصوات

والحذر.التأهبوضعتتخذيرونهاعندمامسحورةالكوبرا

موسيقى.دونتفعلهقدماوهو

ملاعبة،الثعبانلدغة،الصل،الحيةأيضا:ان!

السامة.الأفاعي

الكوبرا.انظر:.الهئديةالكوبرا

كمبوديا،فيرتعيشالتيالبريةالثيرانمننوعالكويراي

غابةتورأيضاويسمىآسيا.شرقيجنوببلدانأحد

آسيا.موطنهنادرحيوانالكوبرايثور

ووصفوهالاسمهذاعليهالعدماءأطلقوقد.الصحبيةالهند

ما879عاموفينادر.حيوانوهو.ام379عاممرةول

فيتعيشالنوعهذامنثور002هناكأنءطالعله،شدر

آسيا.شرقطإجنوب

لغد)أيوغببومتقاربتانصغيرتانأذنانالثورولهذا

وذيلوأظلاف،دقيقةطويلةوأرجل(،الرقبةتحت،اشدل

.أم،8الكتفعندالحيوانارتفاعويباخ.اعلويل

الخلف،إلىتنحرفكبيرةقرون)الذكور(فولوللف!

الثيرانقرونأطرافتبدو.الأمامإلىثماتإرجإلىثم

بنىجلدوللثيرانالشعر.كذوائبنحيلةاسمنالكبيرة

لعجولوالأبقاراماأ.لامعقصيروشعرالسوادإل!!لمضارب

.اللونرمادطقنهي

مخرج.(-م291)8ستائلي،كوبرك

تتناولالتيبأفلامهمشهوراأصبح،أمريكيسمينمائي!"

شديداجدل!كوبركوأثار.خطرةاجتماعيةا!ضوعات،

نأتعلمتكيفأوسترانجلوفدكتورالساخر،فيلمهحول

والفيلمام(.69)4القنبلةأحبوأنالقلقعنأكف

الاتحادبقياميتعلقمريرلحادثفكاهىإطارفم،اهمعالجة

.مقصودةغيرنوويةتحربة2ببدالمتحدةوالولاياتالسوفييتي

الخيالقصصمنوهيالفضاءأوديساهـ152قصةآيضا

بمؤثراتهعليهاالقائمالسينمائيعملهاشتهر،التيالعلمي

عملوهوم(،691)2لوليتاالأخرىأفلامهوهكأ.لخلابة

منوهىام(،719)الاليةوالبرتقالة!ساخر،نتقادي

قصصمنام()089والبريق،العلمياطخيالقصص

فيلموهوأم(،)879الكاملةالمعدنيةوالسترة،الرعب

.فيتنامحربأثناءفيأحداثهتدورستالي

فيلميأخرجأنوبعد.نيويوركمدينةفيدوبركولد

لهمااللذينام()569والقتلام(،9ء)5القازلقبلة

المجددروببفيلمهالنقادأدهع!،الخاصاعلابعه!ا

غيرالطابعضدقويةرسالةيطرحالذيامبم)579

.للحربوالأحمقالإنساني

ام(.435-1)473نيكولاس،كوبرنيكوس

ويعتبر،الأرضدوراننظريةطور،بولنديفلك!عالم

الحديث.الفلكع!ممؤسر

النظريةكوبرنيكوسعصرفىالفلكعلماءءسظمتقبل

004.1حواليقبلبطليموساليونانيالفلكيقدمهاالتى

وأنهاالكونمركزهىالأرضأنعلىنصتوالتيمشة،

فىنراهاالتيالسماويةالأجرامحركاتوأن،اصةمتحرغير

حولتدورالأجرامهذهوأنفعليةحركاتالسماء،

.لأرضا
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الأرضلأنبطليموسقبلالفلكبنبعضنادىوقد

وجمئالكواكبالأرضأنأرسطوذكرفقد،تتحرك

النظرياتهذهول!ش-الشمسحولتدورالأخرى

علىحصبرنيكوساطلعوقد.بطليموسعصرفيرفضت

نظريةبأناعتقدكماالقديمةالنظرياتهذهبعض

الأبسصأاالتفسيربأنقررثمالتعقيد.شديدةبطليموس

جميعأنهوأصسماوية،اللحركةمنهجيةالأكثروا

الأرضوأنالشمصر،حوأ!تدورالأرضفيهابماالكواكب

الأرضحركةوأن.اليومفىمرةنفسهاحولأيضاتدور

بينالفصليجبأ!دأكالسماء،فىالناسيراهماعلىتؤثر

هرية.الضااوالحركات،الحقيقيةالحركات

كتابهفيالفكرةهذه،بمهارة،أوضئثوبرنيكوس

فيوبينأم(،541)السماويةالأجرامدورانحول

حركةشرحفىالأرضحركةاستخدامإمكانيةهذاكتابه

كوبرني!صل!أأنورغ!.الأخرىالسماويةالأجرام

كانأسسماويةاأطحركةتفسيرهأنإلا،نظريتهإثباتيستطهع

بطلميوس.نظريةمنتعقيداوأقلالرياضيةالناحيةمنقويا

مثلفلكيونبدأالميلاديعشرالسابرالقرنأوائلوفي

القوانينتطويرألمانيافىكبلروجوهانإيطاليافيجاليليو

.كوبرنيكوسنظريةصحةأثبتتالتىالفيزيائية

منكثيراأنأم079عامكينجديفيداكتشف

للفلكىهىكوبرنيكوسلنيكولاسالمنسوبةالنظريات

ذلكوبعدأم(،ء37هـ،777)تالشاطرابنالعربى

فيعربيةطاتمحموأعلىعثرأم()739سنواتبثلاث

اطلكلليها.قدكوبرنيكوسأنمنهااتضحبولندا

بولندا(.فيتوروني)الانثورنيفيكوبرنيكوسولد

كاهناعمهبمساعدةعينوقد.كراكوجامعةفيودرس

فيوالطبالقانونودرس.فرومبورك()الانفراونبرغفي

6914عاممنذأجاإيصخافيوفيراراوبادوابولونياجامعات

مستشاراوعملبولنداإلىعادحين،أم605عاموحتى

ذاته.الوقتفيوكاهنالعمهصحئا

الشهيرةالأسرمنكوبريلليأسرة.أسرة،كويريللي

منالعثمانيةالدولةحفظفيكبيرفضللهاكانالتي

الهجريعضرالحاديالقرنمنالثانيالنصففيالانهيار،

باشامحمدكوبريللىأصبح(.الميلاديعشر)الساج

حصارجعلحينماأء،6ء6أهـ،670عاماعظمع!درا

للغاية،حرجوضعفيالعثمانيةالدولةللدردنيلالبنادقة

الرابمحمدالسلطانوالدةالسلطانةبزعامةالقصرفأراد

محنتها،منأجملادايخرج،محنكقويرجلعنالبحث

قربروجنكقريةإلىينتمي.الصدارةلتولىاختيارهفتم

فيعليمحمدكوبريلليوتدربعملألبانيا.فيبيرات

عامطرابيزونلمقاطعةعافاأصئحاكماثماأغصر،ا

أم065اهـ،610عامحتىأم645أهـ،550

منأسبوعبعدأعفيثم،السلطانيالمجلسفيعينحيث

شماليالصغيرةالمدينةللككوبرو،إلىفرجع،تعييسه

لقبه.منهااكتعسبالتيالأناضول

الأكبرمحمدكوبريللىبنأحمدفاضلحصبريلليأما

سنفيمعلماوأصبحأم،636أهـ،460عاموأسدفقد

أصبحعندماالمدنيةالخدمةفىودخ!!،عشرةأسسادسةا

ودمشقأرضرومولايتىحكموتولىأعظمصدراأررهوا

أثناءأبيهعننائبايصبحأنقبلأم066أهـ-710عام

يقلولم،أم166هـ،أ720عامالصدارةوتولى.مرضه

نصرإحرازاسستطاعفقد.الإدارةفىكفاءةأ!دهاوص!

أهـ،740سنةالنمساويينعلىللعثماني!تكبيرحربى

كانمقدسحلفإلىالبابافدعاأوروبا،امشفزأم،663

سا!معركةفيمإلعثمانيينالتقىفرنسا،أعضائهأبرز

ثم،الطرفينلأحدحاسمانصردونانتهتالتىجوتار

فيكانتالتيالنمسا،معفاسفارمعاهدةأعقبتها

إنشاءينمسبوإليه.العثمانيةالدولةصالحفىمجموعها

)إسطنبول(.بإسلامبولكوبريلليمكتبة،المشهورةالم!ضبة

أثناءمصطفىقرةاختهوزوجصهرهعنهينوبوكان

الإنكشاريةعددإنقاصفىوالدهسياسةاتبع.غيابه

الانضباطروحبفرض،فعاليةأكثروجعلهما،أصسباهزا

ضعفها.أثناءالدولةفقدتهمماجزءاواسترجع،بينهم

لتدخلهمأم676هـ،أ870عامسالررعلىأعار

فيوخلفه.نفسهأساماذلكشيوتوفيأوكرانيا.إقليمشى

القوةبناءفأعيد،مصطفىقرهصهرهالعظمىأصدارةا

عامفييناوحاصر،الروسوحارب،عهدهفيأعثمانيةا

وظهورخارجهافشلهولكن.أم682هـ،أ390

.سلفاهماعمرهتدميرفيتسببالنصرانيالتحالف

ذلك.إثرنفوذهاالعائلةوفقدت

مناصبتقلدواآخرونأشحاصالأسرةهذهمنبرز

باشاعبداللهوأخيهمصطهفىفاضلباشمانعمانمثل،رفيعة

الأكبرالابنوعبدالرحمنباشانعمانبنأحمدوحافظ

لعبدالله.

الدولة.،العثمانيةأيضا:ان!

ويلقب.(م3371-8661)سمواا!ر،ينبركو

الباروكي،الأسلوبمنموسيقاهمو!ميقيمؤلف!الأكبر.سا

ذات)آلةالقيثاريالبيانعلىليعزف،إنتاجهمنكثيراأعد

كتبوقد(مغلقةفيهاالأوتاروتكونالبيانوتشبهمفاتيح

قطعة002منأكثرعلىتحتويمجموعة27كوبري!

.عالخيالوذاتأنيقةتصويرية
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وقام،كوبرينأسلوبباخسبستيانجوهاندرس

الحجرةلموسيقىمقطوعاتكوبرينألفأحيانا.بتقليده

لتعليمكتابانشرأم671عاموفى.الكنيسةوموسيقى

فياليومحتىيستعملونهالطلابمازالالقيثاري،البيان

الالة.هذهدراسة

أفرادمنكبيرعددوكان.باريسفيكوبرينولد

كنيسةفيالأرغونأصئكازفأيضا.موسيقيينعائلته

الملكيةالصغيرةالكنيسةوفيام،688فىجيرفيالقديس

القيثاريالبيانعلىغالباكوبرينوعزف.ام396في

لأبناءالموسيقىمعلموكان،فرسايفيالملكيالبلاطأمام

عشر.الرالغلويسالملك

منأصلاتصنعكانتروسيةنحاسيةعملةالكودك

الروبل.منالمائةمنواحداالكوبكوتعادل.الفضة

الروبل.:أيضئانظرا

كمبريامقاطعةفيمحليةحكومةذاتمنطقةعو*لد

لمنطقةالوطنيالمتنزهفىمعظمهاويةإنجلترا.فى

بكوبلاند.نسمة007707سكانهاعدديبا.البحيرات

منشاتبهيوجدالذيالبحرمنبالقربسيسكايلمنتجع

قريةوهيورافنغلاس،النوويةوسيلافيلدكالدرهول

أماكوبلاند.فيمهمتينوالزراعةالسياحةوتعتبر.ساحرة

.صناعيانمركزانفهماوايجريونتميلومبلدتا

مؤلف.(م0991-0091)رونأ،!بق

.متعددةوأشكالبأساليبموسيقاهكتبأمريكيموسيقي

الربيعباليهعنأم459عامللموسيقىبوليتزرجائزةوحاز

الأكاديميةجائزةعلىحصلكماأم(.49)4الأبالاشي

ام(.)489الوريثةفيلمفيلموسيقاه

تأثيرالمبكرةكوبلاندأعمالمنالعديدتعكس

القرنبدايةفيأوروباأواسطوموسيقىالفرنسيةالموسيقى

مبكرةأعمالفيالجازموسيقىعلىركزكما.العشرين

وفيصغيرةوأوركستراتأم()259للمسرحكموسيقى

الثلاثينياتمنتصفومنأم(.)269البيانوكونشيرتو

الموسيقىكوبلاندأدخلالأربعينياتمنتصفوحتى

ألحاناالأوركسترالىعملهتضمنفقد،مؤلفاتهإلىالشعبية

بيليالصبيلباليهموسيقاهتتضمنكما،مكسيكيةشعبية

الغربمنأغانيأم(9)42وروديوام(،)389

فيالقديمةأساليبهمنعناصركوبلاندمزج.الأمريكي

العفويالأسلوبأحياثمأم(،)3469رقمالسيمفونية

فانتازياالفترةهذهفىأعمالهومن.المبكرةأعمالهبعضفي

م(.91)57البيانو

منلوالديننيويوركبمدينةفىبروكلين!وبلاندولد

محاولةفيكتبعدةكوبلاندآلف.روسى2بيهوداعملأ

ماالكتبهذهومن،الحدشةللموسيقىأوسعقبولكشر

والموسيقىام(،)579الموسيقىفيلهذصتأنوجب

كتبوقدام(.)689أم069و0591صالج!ي!ة

منذكوبلاند،الشخصيةسيرتهعنمجلدينأبنحمااصوبلاند

كوبلاندام(،)849أم429عامحتىأمهـهـ9كام

أم(.099)أم439عامءنذ

ام(.581-)1738سينجلتونجون!!وبلي،

وتظهر.الأمريكيةالمستعمراتفيللشخصياترسامأ!ش!

فيأمريكيةشخصيات،متناهيةبدقة،اوحاتهمناععديد

مستخدماوحيويةبصدقرسموقد.اليوميةالحص!اةمنإاعلار

والظل.والضوءوالقواماللونكثرة

فيماساشوسيتسولايةفىبوسطنفي!وبليولد

لوحةأرسلام766عاموفي.الامريكيةالمنحدةأولاياتا

الوطنيالمتحفمن،لندنمعرضإلىوا)سنجابالصبى

أعجبوقد.المتحدةالولاياتفيبواشنطن،لغن

اللوحةبهذهوستوبنجامينرينولدزلمهيرجوشواأرسامانا

وبماأوروبا.فيللدراسةكوبلييذهبأنواؤترحا،الخلابة

إلىذهابهأجلفقدأمريكافيباهربنجاحتمتعكانأخه

دائم،بشكلهناكامشقرحينأم،774عامحتى!ندن

وإشراقاسلاسةأكثرلمساتلوحاتهاكتسبتماوسرعان

.العامالبريطانيلك!ابعبالإضافة

للموضوعاترسامامهنتهام778عامفيكوبلىبدأ

منالعديدرسموقد،حياتهحلمبذلكهـحققااصاريخية

وسمكواطسونأنجحهامنكانالصاريخيةا!عمالا

ام(.)781تشاثاماللوردوموتأم(،)،/77القرلتق

بالتدريج.كوبليعملمستوىانحدرام097عامبعد،

الأمريكيةكوبليلوحاتعلىالماضيفيالنقاد!أثنى

لوحاتانتقدوابينما،بالحياةوالناطقةاعواضحة

التيالضخمةالتاريخيةواللوحاتالمنمقةأشخصياتا

علىيثنونهذايومناإلىالنقادومازالإنجلترا.فيرسمها

انتقادأأقلنفسهالوقتفيولكنهم،الامريكيةأءعماله

السابق.العصرنقادمنالإ-نجليزية!*كماله

فرقةقائدم(.6991أم-19)4رالمحائيل؟وبليك!

إلى0591منالفترةخلالالمولد.تشيكيءصسيقية

عمل.السيمفونيةالموسيقيةشميكاغوفرقةقادأ!"529

منالفترةخلاللندنفيجاردنكوفنتالاوبمء!يرا

أوبرالفرقةالفنيالمديركوبليككان.ام589إلى91ه،،

.أم749و7391عامينيويوركمدينةفيالمتروبوليتانا
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منبالقرببيشوريفىكوبليكرافائيلجيرينيمولد

الةعلىالعزفدرس)السابقة(.تشيكوسلوفاكيافيكولن

مشهوراعازفاكانالذيكوبليكجانوالدهمعالكمان

فىموسيقيةفرقاكوبليكقاد.الكمانعلى

-3691منأصفترةاخلاأ)السابقة(تشيكوسلوفاكيا

البلاد.غادرحيثأم489

الرايننهرعلىوسياحيوتجاريإداريمركزكودليئز

السكانعدد.لمانيةالأللاتينايت-راينلاندولايةفي

فىالرايننهرفيالموسيلينهرويصب.نسمة843011؟

.إكدوتشزاسمعليهايطلة!بقعةعندكوبلينزمدينة

وتعد.الالمانيةالاتحاديةالمحفوظاتدائرةفيهاكوبلينز

فىنشأتوقد،المانيةالأالمحليةالمجتمعاتأقدممنكوبلينز

.متالتاسعةاسشةأإتاريخهايعودرومانيةقلعةالبداية

الأماكنمنكوبلينزفىإهرنبراششتاينقلعةوتعدتقريبا.

والثانىالعاشراغرنينابينبنيتوقد.المشهورةالسياحية

فيبناؤهاوأعيدأم،108عامودمرت.الميلاديينعشر

الثانيةالعالميةالحربأثناءوفى1832ام،681بنالفترة

مدينةوسطفيالقديمالحيتعرضام(.459ا-)939

الوازغرارعلىتعميرهأعيدأنهإلاللدمار،كوبلينز

الدمار.قبلعليهكانالذيالتقليدي

عدديبلغمدنها.وكبرىالدنماركعاصمةعودئها!جن

المنطقةسكانعدديبلغفيما،نسمة464)566سكانها

هوالدنماركيةباللغةواسمها.نسمةالأ93.933ءالحضرية

للدنماركالأساسيالميناءالمدينةهذهوتعتبركوبنهافن.

ويسكن.الرئيسيوالثقافىوالسياسيالاقتصادي:المركز

أجزاءبعضوتقع.كوبنهاجنمنطقةفىالدنماركسكانربع

تقعبينماسجالاند،لجزيرةأ!شرقىاالشاطئعلىكوبنهاحن

سجالاند.شرقأماجرجزيرةعلىالأخرىالأجزأءا

وسطفىالمدينةمجلسساحةتقع.المدينة

منالرئيسيةالمدينةوطرقاتشوارعوتتفرع.كوبنهاجن

عاصمةكوبنهاجن

مدلها.وكبرىالدنمارك

الرئيسيالمياءوهى

الاقتصاديالدولةومركز

والثقافي.والسياسي
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.والقطاراتالحافلاتطرقمنلعددبالإضافةالساحة

قربوالمتنزهاتوالفنادقالمكاتبمنالعديدوتتمركز

هذهوتقدم(،تيفولي)حدائقالملاهيكمتنزهالساحة

الخيلكركوبالترويحضروبمنعديدةأنواعاالحديقة

الموسيقية.والحفلاتوالباليه

مجلسساحةمنسشرجيتيسمىمشجرشسارعيمتد

الملكسوقساحةوهيرئيسيةأخرىساحةإلىالمدينة

منالعديد،للمشاةالمعد،الشارعهذاوفىالجديد.

وتقع.الرصيفومقاهىالصغيرةوالأسواقالكبيرةالمحلات

كريستيانبورج،قلعةالمدينةمجلسساحةمنالشرقإلى

قربويوجدالعليا.والمحكمةالبرلمانوجودمكانوهي

الملكية.والمكتبةالقوميالأرشيفمقرالقلعة

وهوالصغيرةالحوريةتمثالكوبنهاجنمرفأوفي

التىالخياليةالقصصشخصياتأحدويمثلعالميا؟مشهور

أندرسن.كريستيانهانزالشهيرالدنماركيالمؤلفكتبها

ومكتبأمالينبرغقصرالمدينةفيالأساسيةالمعالمومن

فالدسن.وثورالجديدكالسبورجومتحفاالبورصة

الملكيةالدنماركيةالباليةلفرقدائمموطنوكوبنهاجن

وقد،الدنماركجامعاتأقدموهىكوبنهاجنولجامعة

.ام947عامفيأسست

التجاريالمركزكوبنهاجنتعتبر.المدينةاقتصاد

الديزلمحركاتمنتجاتها:ومنللدنماركوالصناعي

أيضامهمةالتجارةوتعتبر.الصينيوالخزفوالمفروشات

نقلوقطاراتالحافلاتوتشكل.كوبنهاجنلاقتصاد

كما.كوبنهاجنفيالعامالنقلوسائلغالبيةالركاب

توجدحيث،الهوائيةالدراجاتالناسمنالعديديركب

الرئيسيةالشوارعمعظمفىبالدراجاتخاصةكرات

المدينة.شرقجنوبفىدولىمطارويوجد

القرنمنتصففيكوبنهاجنكانت.تاريخيةنبذة

أصبحتثم.الأسماكلصيدصغيرةقريةعشرالحادي

فيبلدةلتصبحوتطورتتحاريا،مركزامينائهابسبب

عامقانونياقضاءوأصبحتالميلاديعشرالثانىالقرن

قرونبضعةخلالالاقتصاديةأهميتهاوتزايدتأم425

.أم434عامالدنماركعاصمةأصبحتحتىتلت

كوبنهاجنمنعديدةأجزاءوالحروبالحرأئقودمرت

قتلتكماأم،81و.0125عاميبينعديدةفتراتفي

استطاعتكوبنهاجنولكنسكانها،منالعديدالاوبئة

اقتصاديكمركزتنموواستمرت،مرةكلفيالنهوض

والغربالشمالنحوالمدينةوامتدت.وسياسيوعسكري

خلالكوبنهاجنشهدتوقدعشرالتاسعالقرنأثناء

كما،التصنيعحركةوبدأتسريعانمواالتامئكشرالقرن

.أم498عامالمدينةفيحرميناءأنشئ

مأ049عاممنذكوبنهاجنالألمانيةالقواتاحتلت

لمولكنهما.الثانيةالعالميةالحربخلالأمهـ49عام،حتى

الأضرار.منالقليلإلاللمدينةزسبب

(.الرجةدغات)1!حدامالحماسوبانو:.لغة،الكودول

ساحلجنوبيتقع.البحريةاليابانموانئأهماولي

الداخلى.للبحرالشرقيالطرفمنبالقربهونشو،-جزيرة

نسمة.1)7843041ممكانهاعدد!جلغ

مروحةشكلعلىضيقةسهليةرقعةعلىكوبيبنيت

الجبالوهذهشمالأ.العاليةالجبالمنوسلسلةالبحربر!ن

وبالمدينة.البرودةالقاسيةالشتاءفصولخلالالمدينةتجمي

وهى،طويلةصفوففيتنتظمالتيالأرصفةمن.عدد

أيضافيهاوشم.السفنوبناءالثقيلةللصناعةمهمسكز5

.والمنسوجاتالطائراتإنتاج

وإصلاحجديدةمبانتشييدوبفضلأم،569عاموفى

للاستيرادرئيسيامركزاكوبيأصبحتالميناءاصرافق

معبدفيالعبادةشعائرالبوذيونويؤدي.اليابانفيأ!التصدير

تمخشبيتمثالعلىيحتويالذيالبوذيةللديانةأوفوكوجي

القرنخلالكوبيمدينةأنشئتوقد.م497عامقرابةاحته

بالنسبةأهميةذاتالتجارةوأصبحت.الميلاديعشرالثانى

فيالأخرىالبلدانمعتمارسهااليابانبدأتأنبعدالممدينة

عشر.التالممعالقرناشتصف

الشجيراتمننوعا08حواليعلىيطلقاسمألكولية

أمريكاالنباتاتهذهوموطن.المتسلقةوالنباتاتلجميلة

علىزراعتهاوتتم.واليابانوالصينوالجنوبيةالشمالية

-!!

-!ص

الجدابة.بزهورهاتمتازالتيالعديدةالعشبيةالمصمائلإحدىالكوبية

الكوبياتهذهوبعضكرويا.رويساتكونماعادةالصغيرةزهورها

المتسلقة.النباتاتمن
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الأشجارهذهوبعض.حدائقنبتةباعتبارهاواسعنطاق

بينما،خريفكلفيأوراقهاتفقدأي،نففيةوالنباتات

.الخضرةدائمالآخربعضهايكون

قرمزيأوأبيضأ!نذاتأزهاراالنباتاتهذهتحمل

زهراتعدةمعهاتنموصغيرةزهرةوكل.للزرقةمائلأو

نباتاتوتحتاج.رائعةكبيرةعناقيدشكلفيأخرى

وتممو.الرطوبةمنقلي!علىتحتويغنيةتربةإلىالكوبية

جزئي.ظلذاتأماكنفىجيدةبصورةالنباتاتهذه

علىوحصلتاطشمستعرضتإذاأكبربدرجةوتزهر

شكلفىالكوبيةنباتاتتزرع.الرطوبةمنكافيةدرجة

حتىالصيفآخرمنالفترةفيوتزهربذور،أوشتلات

الخري!.

.الزهرة:أيضاانظر

الأبيضاالبحرأ!ساحلالشرقيةالنهايةدارورعوت

منجزءاالمنطقةهذهوتشملفرنسا.فيالمتوسط

.العطلاتلقضاءمشهورمنتجعوهي،الفرنسيةالريفييرا

دازوركوتأصفرنسياالاسماويعني.الريفييراانظر:

بسببالمنطقةعلىالاسمأطلقوقداللازورد،ساحل

بساتينالشاطئعلىوتمتدوالسماء.للبحرالجميلةالزرقة

الا!متوائيةالأزهاروحدائق،البرتقالوأشجارالنخيل

منالسياحيؤمهاللترويحمنطقةالجزءوهدا.المتألقة

هذهفيالرئيسيةالمدنوتشمل.العالمجمئأنحاء

كارأ!ومونتشرنسا،فيونيس،وكان،أنتيبالمنطقة

موناكو.فط

بورنيو.جزيرةعلىالواتعةالمدنإحدىعيئايالوعوتا

سكانهاعددماليزيا،ولاياتإحدى،صباحعاصمةوهي

فىجايا،خليجعلىكينابالووتمثوتا،نسمة.00056

تقريبا.صباحلولايةالغربيالساحلمنتصف

ومنقتلإنعاممدنتشملالتى،الإداريةالمنطقةيقطن

منالعددوهذا.نسمة000،001علىمايزيد،وتلباك

ولايةفىمدينةأضخم!صينابالوكوتايجعلأصس!صانا

000.04نحوهناكالسكانهؤلاءومن.صباح

صينى.أصلمنمنحدرين

.صباحولايةفىميناءأكبرثانىهىكينابالووكوتا

وكوتا.للولايةالرئيسيأضجارةواالإدارةمركزوهىء

جيدا.تخططامخططةوشوارعهاحديثةمدينةكيمابالو

مؤسسةمبنىمنها،السحابناطحاتمنعددوبها

الأخرىالمشهورةالمبانيومن.طابقا03منالم!صنصباح

الولاية.مسجد

مكانفيالمستعمراتإحدىالبريطانيونلتميدوقد

الأصلفيتسمىوكانتأم،998عامكينابالوكوتا

جيسلتن.

جزيرةمنالأوسطالجنوجمماالجزءفيمنطهقةعوثاياتو

نسمة.3و.256.03سكانهاعدد.الفلبينفيمينداناو

اليومتشملوهىمنفردا.إقليماالأصلفىكانتوقد

الجنوبية،وكوتاباتو،الشماليةكوتاباتو:منفصلةأقاليمأربعة

الأقاليموتبلمساحة.كوداراتوالسلطان:ماجويندانو.

2.كم.48523!طها

المحروفةالترويحيةالممطقةبهدهالرواريستمتع!رلسا.!ىالمتوصطالأسضاللمحرالمترقىالساح!!طولعلىدازوركوتفىالجذابالقرىخط

الطيعي.وحمالهاالأخادممماخها
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الإقليم.فىملحوظةبصورةالطبيعيةالمناظروتتنوع

والبحيراتالمنخفضةالتلالتوجد.الشماليةكوتاباتوففي

وفيكوتاباتو.بوادييعرفماتشكلالتيوالسهول

وفي.خصبةساحليةأراضإ،الجباتحفالجنوبيةكوتاباتو

الهضابمعالمتبدرالمسلتمماجوينداناوإقليمفيالغرب

فيكوداراتالسلطانجزيرةوتقر.والشواطئوالبحيرات

تنموحيثأخضرحزاموهيماجوينداناو،جنوب

.العاممدارعلىوالفوأكهالخضراوات

علىالخصبةوتربتهاالإئم،اكوتاباتومناخشجع

وجوزمانيلا،قنبأشجار-صمووهناكفيها.الزراعةازدهار

فيالغاباتوتعدوالأرز.،الشاهـيئوالذرةوالبنالهند،

الفلاحونويقومآخر.رئيسيازراعيامحصولاكوتاباتو

فيمهفامنتجاالمطاطويعد.والدواجدقالمواشيبتربيةأيضا

الشمالية.كوتاباتو

كوتاباتوإقليمسكاناأكثرها(الأربعةالأقاليمأكبر

سكانهعددويبلغ2،كم.41667مساحتهوتبيئ.الجنوبي

عند-كوتاباتوفيالسكانيةوالكثافة.نسمةمليونحوالي

المسلمين،منسكانهيتألف!.قليلة-ككلإليهالنظر

وأجناس،والبامبانغوس)الملايويين(والتاغالوغيوالسيبوانو

.أخرى

كوتمنطقةفيكبيرةصناعيةمدينةكوثيرلدج

الشرقإلىكمأ4بعدعلىتقعباسكتلندا.ستراثكلايد

الحكوميةمونكلاندزمقاطعةمز،جزءوهيجلاسجو.من

الحديدصناعةدعوتبريدج،صناعاتومن.ألمحلية

مونكلاندز.انظر:.الملابسوالأغذيةوتصنيع،والهندلممة

فىجدومشرشايرفيمحديةمةح!وذوإقديمكوشوولد

الريفيةوالمنطقة.نسمة/00073سكانهسلكلددإنجلترا.

معظمتشملحمايةذاتمنطقةكلهاتعدالتي،الرئيسية

هيالإقليمهذافىأرئيسيةاوالمدينةكوتزوولد.تلال

كورينيوم.الرومانيةالمدينةمولكحعفيوهىسيرينسيستر،

وتشمل.السياحةهيالإاقليمفىالرئيسيةوالصناعة

الخفيفة،والهندسة،الزراعيةالهندسء،الأخرىالصناعات

الرومية.الددكةلحوموتعليب،والطباعة

سيدة.م(0891-2191)جاكلين،كوتشران

بدأت.الطائراتقيادةمجالفيورائدةأمريكيةأعمال

سباقفيالوحيدةالسيدةوكانتأم،329عامالطيران

كما.أم134عاموملبورنلندنبينروبيرتسونماك

فازتالذيبيندكسجائزةمسباقتدخلسيدةأولكانت

جناحالثانيةالعالميةالحربفىوأنشأت.أم389عامبه

خارجمنسيدةأولوكانت.بالجيع!الطرانفائدات

.الممتازةالخدمةنوطعلىتحصلالمسلحةأكلوات

لمستحضراتشركةلحسابهاكوتشرانأدارت

وتم.أم639إلىأم359عاممنالفترةفيأكجميل

الأمريكيةالمشاهيرقاعةإلىلتنضمأم719عاما:ختيارها

القومي.الطرانءت

فلوريدأ.بولايةبنساكولافيولدت

-1)872بليكتشارلزالسير،9!تشران

.المبهرةبعروضهاشتهربريطانيمسرحىمنتجام(.519

لمسرحيةإنتاجهعندأم119عامونجاحهقدرتهأقممت

منشد005منمكونةفرقةتضمكانتالتيإهجزةا

للمسر!كوتشرانأنتج.عازف002منموسيقيةوشقة

فىكبيرانجاحاوحققالامشعراضيةالمسرحياتمندثيرا

عام:ألاستعراضيةالكوميديةكوأردنويل!سرحيات

الموكبام(؟)929المرالحلوأم(بم)289اإكفرة

العروسلمسرحيةأنتجهعرضأطولوكانأم(.319)

عرضهااستمروقدام(،)479إيليسليفيفيانبلولة

ليلة.886لى-ة

بإنجلترا.سسكسغربيفيلدليندفيكوتشرانولد

مديراأصبحعندمابدأنجاحهأنإلاممثلا،الفنيةحياتهوبدأ

ممثلاالوقتلبعضوعمل.المصارعينأحدلأأعمال

ومصارعة.ملاكمةلمبارياتومتعهداهـصرحيا،

دة.آ،لحباكةا:نظرا0وليم،تن؟و

فيالأنديزجباليمثيبركانلأضثوياكسى

العالم.فيالنشطةالبراكينأشدمنواحدوهوا!!كوادور،

الإكوادور.عاصمةكيتوجنوبكم64بعدعلىويقع

83،.فالمنحنياتالتامشبهالخروطيشكلهزاويةوتبلغ

،م798.5حواليالبحرسطعمستوىفوقويرتفع

فوهتهقطرويبلغوالثيج.الجليدمنمساحاتوتغطيه

سنةمائةالاربعخلالالبركانهذاثاروقد.م297-خوالي

البركانيوالرمادالحمماوتسببت.مرة52منأكثر11،ضية

بسرعةيذوبالقممحوافعلىالثلججعلفىلمارا

سفحأسفلتصبالطينمنكبيرةجداولويرسل،بالغة

.ام429عامفبرايرشهرفيالبركانوثارلمبل.ا

مانيه،بمالتشكيليالتصويران!:.توماس؟وثور،

.ا:واردإ

الكريمالقرآنسورمنالكوثرسورة!رة.ا!!،

المائة.بعدالثامنةالشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية،



للوردا،نجاكو081

قولهمنالكوثرتسميتهاجاءت.آياتثلاثآياتهاعدد

فينهروالكوثر.أاحصثر:االكوثر!أعطيناكإنا):لىتعا

خاصة.!س!للنبىوهوأنهارها،جميعمنهششعبالجنة

وكلهالقيامةيومأمتهاللهلعطيهالذيالكثيرالخيروال!صثر

.الكثرةمعنىراحإلى

منذحصفيهاجاءاكتىالمكيةالصورمنالكوثرسورة

ا!هـووسد،العباداتأداءعلىوحضه!مهرسولهعلىالله

ومبغضيه.شانئيهذكرلقطعتعالى

نبيهعلىالعظيماللهفضلىعناورثرسورةفثت

الدنيافىالعفيمةاوالنعمالكثيرالخيربإعطائه،الكريم

أسظيماالخيرمنذأ!كوغيرالكوثر،نهرومنها،والاخرة

الهديونحرالصلاةإدامةإلىالرسوأطدعتوقد،أ!ميما

بخزيعثيهسر،اشسوأ!ببشارةالسورةوختمت.للهشكرا

منوالانقصاوالحق!ارد،لالذلةمبغضيهووصفت،أعدائه

مرفوغااشسوأ!ذكربقىبينما،والاخرةالدنيافىحيركل

خالدسمانكلعلىالشريفواسمهوالمنابر،المنائرعلى

.والزمانأسدهراآخرإعما

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

كوجانأجارونا(.-م091)9اللورد،كوجان

الفترةفىبانجلتراوسشجهيرممتكانتربريأساقفةرئيس

رئيساذلكقبلشانوقد.أم979إلى7491عاممن

.أم749إلى6191عاممنالفترةفييوركلأمعاقفة

شأنمنأضقليلاإلىيدعوالذيالجناحيمث!!وكان

بوصفهقاموقد.الإنجليزيةالكنيسةفىوالطقوسالكهنوت

فيهاحسنحيدةبمبادرة-كانتربريلأساقفةرئيسا

الكاثوليكية.واشومانيةالإنجليكانيةالكنيس!تبينالعلاقات

كانتربريالأساقفةرئيسأولكانأم789عامففي

عهدمنذوذلكروما،فيالباباتنصيبحفليحضر

،لمدنفيكوجانأسددولافريدريكولدوقد.الإصلاح

جامعتيوفىتايلر،ميرششتمدرسةفيتعليمهوتلقى

اللندنيةاللاهوتلكليةعميداوعم!!وأكسفورد.كمبردج

كانكماام،569إلى4491عاممنالفترةخلال

.ام619إلى5691عاممنالفترةفيبرادفوردفيأسقفا

المستوطنونبناهااكتيالمساحشأقدمالخشييالكوخ

المساكنهذه!انتحيت،الشماليةأمريكافىالأوروبيون

الغاباتمناطقامستوطمواالذينلأولئكمناسباملجأتمثل

ال!صخصاروقد.خاصةإمكاناتلديهميكونأندون

منكانوقدالرواد.حياةوفضائللخشونةرمزاالخشبي

أنهمأعلنواأنالأمرلكيينالمشاهيرمنللعديدالفخردواعي

رؤساءخمعسةبينهمومن،الأكواخهذهفيولدواقد

وجيمس،بولكوجيمس،حاكسونأندروهمأسلجمهورية

جارفيلد.وجيمس،لن!صشبراهاموأ،بوكانان

مستديرةبقع!!تبنىالأكواخهذهأنواعأبسط!سانت

أطرافها.قربمنحنيةنقربهاتصنعالأشجار،اجذوعمن

كأساستستخدمالأرضعلىالموضوعةأسقطهعاف!صانت

معمتعارضةكل،القطعبقيةفوقهوتوضعأطمسكن،

حفرهالسابقالنقرفيمستقرة،مباشرةتحتهاالتيأغطعا

أوبالأحجارغالباالجذوعأجزاءب!تالفراغاتوتملأ.بها

هذهسدلإححامبالطميوتجصص،الخشبيةأغطعا

أما،الشقوقسدتسمىالتيالعمليةوهي-أغجواتا.

منتؤخذخشبيةأ!احأمنعادةيصنعفكان،أصسقفا

الأشجار.جذو!ماأجزاء

ذهابهمقبلالخشبيةالأكواخايبمونبيونالاورركان

هموالفنلنديونالسويديونوكان.أ!سن!تالمئاتأمري!صاإلى

أولوكانالجديد.العالمفيحشبيةأكواخابنوامرأ:أ!

منالغربيةالمنطقةفىم،1638عامحواليأ!ابمائهما

يعرفمماأجزاءتشملمنطقةوهىديلاوير،نهرمصب

بناءوانتشروبنسلفانيا.،ونيوجيرسيبديلاويرالان

التيالمستوطناتمنالعديدبينذلكبعدالخشبيةالأكواخا

وأيرلندا،وأسكتلندا،إنجلترا،منمستوطنونيقطنهاكان

الأكواختشييدانتشربأنالأمراانتهىوقدوهولندا.وللز،و

التخومعلىبالغاباتالمستوطنةالمساطقمعظمفىالخشبية

قام،الميلاديعشرالثامنالقرنوفي.الأمري!جةا

وألمانياسويسرا،منالألماليةاللغةشحدثودمستوطنون

فيالأشجارجذوعلنجارةتطوراأكثرنمطلنشرأسترقيةا

سبقالأشجارجذوعمنقطعااستخدمواحيثبسسلفانيا،

بالتعشيق.للتثبيتخاصاونظاماتشكيلها،

فيالخشبيةالأكواخبتشييداخرونمستوطنونوقام

أنماطدخلتفقد.الشماليةأمريكامنعديدةأنحاء

ألاسكا،إلىالروسطريقعنالخشبيةالأكواخمنمختلفة

طريقوعن،كويبكإلىالفرنسيينالمزارعينطريقوعن

شمالمنالغربيالجزءإلىالفرنسيين-الكنديينالفراءتجار

الكندية،المروجإقليمإلىالأوكرانيينطريقوعنأمريكا،

فيالجبليةالمناطقإلىوالمكسيكيينالأسبانطريقعنر

ميدوست.ش!الإلىالفنلنديينطرية!وعن،نيوم!صسيكل

ألمانى،طبيبام(.019-ا)843روبرى،كوح

فيمستقلكتخصص)البكتريولوجيا(الجراثيمعلمأرسى

لصئالبكتيرياجديدةأساليباستحدث.الطبميدان

تشكللاتزالالتيالأساليبوهىوزرعها،وا!متنباتها

للأمرأضالبكتريولوجيةالدراسةعليهتقومالذيالأساس
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منخالصةسلالةكوخا!شزرعام876عاموفي.المعدية

(.الماشيةيصيببكتيريمرض)وهوالخبيثةالجمرةعصية

انظر:.المرضبهذاالماشيةإ،!مابةلمنعللتطعيمطريقةوابتكر

الأهميةالعظيمةأطروحتهنشرام878عاموفي.الجمرة

مأ882عاموفي.الجروحعنالناجمةالعدوىأسبابعن

السل.مرضأوللدرنالمسببالميكروبكوخاكتشف

.الدرنانظر:

للفسيولوجيانوبلبجائزةأم506عامفيكوخفاز

أعمالمنبهاضطلعلما،الطبأوالاعضاء(وظائف)علم

التعقيمطريقةأيضاوا!خحدث.الدرنلمرضبالنسبة

ميكروبواكتشف،الجافالتسخينطريقعنبالبخار

الاسيوية.الكوليرأ

فيالطبودرسهانوفر،كلاوستهال،فيكوخولد

برلين.بجامعةأستاذاع!نأم885عاموفي.جوتنجن

استخلاصهعنكوخأعلن،سنواتخمسمضيوبعد

التيوبركيولينيسمى،الدرناتعصياتمنمستحضرا

كما.بالدرنالإصابةحالاتتشخيصفيلاستخدامه

ومرضإفريقيا،شرقيسكانبينالدمأمراضكوخدرس

الطاعونعنبحوثاأجرىالهندوفىإفريقيا.غربىفيالنوم

الأمراضمعهدكوخألمس!م1918عاموفي.الدبلي

له.مديراوأصبحبرلينفيالمعدية

المؤدفةكتبتهاالرقضدشهيرةروايةلىمالعمعوخ

أولأالروايةهذهوصدرتلشو،بيتشرهاريهتالأمريكية

مجلةفيأم852و1851عاميبينحلقاتعلى

فىالروايةنشرتثم.الرقلإلغاءتطالبالتىإراناشيونال

منأصبحتماوسرعانام،852عامذلكبعدكتاب

بريطانيا.وفيالمتحدةالولاباتفىمبيعاالكتبأكثر

الذيالرقلانتقادتومالعمكوخمشوكتبتولقد

تساعدأنفىتأملوكانت،أمريكيةقوميةخطيئةاعتبرته

ذلك،ومعمبكر.وقتوفىسلمياالرقإنهاءعلىروايتها

لسكانالشمالسكانعداءزيادةإلىالكتابأدىفقد

نأالجنوبسكاناعتبر،أخرىناحيةومن.الجنوب

وظلماإهانةكتابهاواعتبروادقيقغيرللرقستووصف

ولدهالذىبالمرارةالشعورأنالمؤرخونويعتقد.لمنطقتهم

الأمريكيةالأهليةالحرباندلاعفيساعدستوكتاب

أم(.865-أ861)

العمهوتومالعمكوحفيالرئيسيةالشخصيةوكانت

تجاربالقصةوتصفودود.عجوزألممودعبدوهوتوم،

منهم،اثنانعاملهحيثالرقيقملاكمنثلاثةمعتوم

ورأفة.بشفقةكلير،سانتوأغسينشيلبىجورجوهما

توممعاملةأساءفقد،أ!جريسيمونوهو،الثالثأما

عبديناختباءبمكانالاعترافلرفضهبقسوةوضربه

جانبفىالروايةوتحكي.تومماتضربهنتيجةو"لاربين،

التي-وصغيرهما،ليزاوإ،جورج-لعبيداأسرةقصةضها5

المؤثرةالقصصإحدىوفى.الحريةأجلمنكنداإلىؤرت

المتجمدأوهايونهربعبورصغيرهاتحتضنوهيإليزأؤامت

شخصيتانوهناكالعبيد.صائديمنيتعقبونهاممن"لربا

،لعوبسوداءبنتوهي،توبسيهماالكتابفيأخريان

نأكماكلير.لسانتالصغرىالابنةوهي،الصغيرة،ايفا

.أخرىمؤثرةقصةإيفاهـ!ت

عشرقبلالأمريكيةللحياةحقيقيةمحاسبةالروايةتقدم

صورةستوأبتدعتولقد.الأهليةالحربمندصنوات

منتومبيعجرىحيث،الجنوبأهللحياةبالحيويةءغعمة

أيضاتومالعمكوخروايةوتصفآخر.إلىعبيدصالك5

إليزاوجورجرآهكماالمتحدةالولاياتغربيوسط!!ممال

كندا.إلىشمالافرارهماأثناء

كوخروايةأصبحت،الأهليةالحربانتهاءوبعد

وألهامختصراتخلالمنأساساتعرفتومالعم

شوهتالمعدلةالنسخهذهولكنعليها.ترتكزألعاب

أواخرفىالناسأغلبواعتقدوشخصياتها.القصة

الأغلبفيتركزتومالعمكوخأنعشرالتاسعالقرن

وهرب،توبسيومجون،الصغيرةوإيفاتومموت.محلى

الأسودالرجلعلىيطلقتومالعممصطلحوباتإليزا،

سواءالبيضرضاءلكسبوضيعامسلكايسلكالذى

ذلكومع.الخوفبسببأمأنانيةلأسبابذلك.كان

الموتيفضلشجاعارجلأباعتبارهتومالرواية،مححورت

نأالناسمنقلةوفهم.زملائهمنعبدينيخونأنصنملى

الشمالسكانمن،كانالقاسيالوغد،لوجري/مميمون

الرقشمرورأقركليرسانتأوغسطينالجنوبيأنأ

بها.أساعترف

نأويلسونإدموندالشهيرالأمريكيالناقدوكتب

مفزعة"لم!تحربةتكونقدمرةلأولتومالعمكوخساءة

المر?.يتوقعهمماروعةأكثركتابءلمبأنها-أقر

.الأدب،الأمريكيبيتشر؟هارييتستو،:أيضاانظر

جراحأم(.أ-179)841ثيودورإميلإكوحر،

الغدةمجالفيالرائدإنجازهأعمالهأشهرمن.سويسري

جراحيةعمليةأولأجرىأم878عاموفي.لدرقية

ام9"9عامكوخروحصل.السامالدراقأ،ستئصال

وأالأعضماء(وظائف)علمللفسيولوجيانوبلجائزةعلى

وعلمالفسيولوجياميادينفيأعمالمنبهقاملماالطب

أدواتأيضاوصمم.الدرقيةالغدةوجراحةالأمراض

عظمإزاحةدرجةمنللتقليلطريقةوابتكر،جراحية
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ع!وأصدماتجلطع!مهمةدراساتأجرىكماالكترو.

.الفقريوالعمودأررماغاوظائف

جامعةفيأطجراحةأستاذاكانو،بيرنفيكوخرولد

وفاته.حتىمشة31عمرهكانمنذبيرن

الضوئىالتصوير،جورج،إيستمان:انف!إ.كوداك

(.الحديثا!كحوئىاالتصوير)بدايات

مؤدف.(م28817691)لتانرو،لياكود

ثودافي،قام.تربويومو!ميقيومؤرح،مجريموسيقي

الموسيتىبتشجيع،بارتوكليلاالمجريالموسعيقيصديقهمع

بالمجرالحاصةأسشعبيةاالألحاناودراسةوجيمالحديثة

بها.المحيطةوالمناطهت

تقريبا.عاما07مدىعلىكثيرةألحاناكوداليألف

الشعبيالتراثفيبجدورهيضربأضلح!!افيوأسلوبه

كوداليموسيقىأ!إلا.بارتوكشأندلكفيشأنهالمجري

أعمالبهتتسمأسدياالف!صياحمقاإلىماحدإلىتفتقر

تقدما.كتراللأبارتوك

اشبشري،ا!لصوتالتعم!هـيةراشبالقوةإيمانلديهكان

عليهتمطويوما،الصوتيةأنغامهابجمالمؤلفاتهواتسمت

م(،1)239مجريةترنيمةهىأعمالهوأشهر.إبداعمن

ترنيمتانو!طتاهماأم(،)645عامقصيروقداس

موسيقية،صرقةبمصاحبةمنشدينمجموعةتنشدهما

أوبراعنالمأخودم(،1!)27الأوركسترالىواللحن

أسلوبويقوم.أم263عامتأليفهمنيانوسهاري

أصكورالياالغناءأنف!ضةعلىالمومميقيأضعليمافيكودالي

والأفض!!ا!سهلاهومنشدينمجموعةبهتقومالذي

المو!ميقى.علىللتحرفالناسلمعظمابالنسبة

كيجكيصت.فيكوداليولد

الص!تموطنهالنمو،سريعمتسلقكرثما!درو

مدببة،أطرافثلاثةذاتعريضةأوراقوللنبات.أجابانوا

يص!!وقد.أرحوانيبنفسجيلونذاتعطرةوأزهار

مترا.02إلىارتفاعه

ال!صدزوجذورأضاساميستخد،الأقصىالشرقوفي

جذريسمىالدقيقمننوعإعدادفيالسميكةالنشوية

نوعصنعفيأسكودزواساقويستخدمونايىباني.الرمح

المناطقفيالكودروويزرع.كوهيمبيسمىالاليافمن

القشعلىللحصولالجديدوالعالمالقديمالعالمامنالدافئة

وللنبات.أضربةاتآك!!لمنعأيضاويستخدم.الماشيةوعلف!

الترلة.تماسكإلىتؤديالتيالطويلةالجذورمنكثير

التيللنيتروجينالمثبتةالبكتيريافإن،ذلكإلىوبالإضافة

التربة.إخصابعلىتساعدأخباتاجذورعلىتعيش

وأصحابالغاباتفىوالعاملينالمزارع!تمنكثيراأحشو

بسرعةينتشرلأنهضاراأممودزوانباتيعتبرونالأراضيا

عليه.أسسيطرةامعهايتعذر

منهنوعانوهناك.الحجمضخماءالفباأمنحيوانالكودو

جنوبإفريقياوشرقيجنوبيالعشبيةالمماطقفييعيشان

ويباالأكبرالكودوهماالنوعانوهذاد.أص!صرىاأصحراءا

كم،027حواليويزنسمأ05نحوالكت!عندارتفاعه

الغامقالرمادياللونإلىالضاربالاحمرارإلىلونه:يميل

خطوطعشرةإلىأربعةجانبيهوعلى،بالزرقةاطشوب

ونصفمترإلىطولهايصلىنيةحلزوقرونشأ!ذكر.عمودية

نحوويبلإرتفاعهالاصغرالكودوفهواضانياالموعأمااطتر.

غامقرماديولونهتقريبا،حج!اأ50ويزدواحد،متر

وأوراقبالأعشابال!صدوويتعذى.الصفرةإلىضارب

الجافة.الفصولأثناءفيالأنهاراقربولعيش،أحشجيراتا

منعادةتركيبهيتمومخدرمس!شعقارالكودس

الكوديينيستخلصوقد.الأفيونمنمشتهتوهواطورشين،

وإنللمورفينمشابهتأثيروأطكوديين.مباشرةالأفيونامر

عنأخذهعندفعاليتهتقوىولكن،منهفعاليةأق!!صان

الخفيفالألمتقليلفيأحصدي!تايستخدمالفما.طرية!

نأالنادرومن.السعالوقففييستخدمكماالمعتدأ!و

انظر:.عليهالمعتمدينمنأ3صدييرالمستحدمونيصإت

العقاقير.استعمالسوءبمالأفيون،المورفين

بحر.،قزوين:نظرا.لهر،كورا

أمريكانباتاتبعضمنسامنباتيمستخرجا!رار

سترايكنوز.وكصنرودندروننوعمنوخاصةالجنوبية

الاسترخاءلإحداثطبئاالكورارمشتقاتتستخدم

للمرضىيستخدمكماالجراحيةأحملياتاأثناءفيالعضلي

ال!لية.أطتهويةالمحتاجين

السهاميستخدمونالجخوليةأمريكاهنودوكان

يدخلوعندما.السنينمئاتالصيدفيبال!صرارالمسممة

شللايسبب،أنسجتهأوالحيواندممجرىأحسما

للتنفص،الضروريةالعضلاتذلكفيبما،أصلعضلات

اختناقا.الحيوانشيموت

الأعضاءوظائفعالمأوضح،ام856عاموفي

النبضاتيمئوصولال!صرارأنبرنارد،كلودأغرسميا

القرنمنالثانيأضصفاوفي.الإراديةالعضلةإلىأحصبيةا

فيالكورارالأطباءبعضاستخدمالميلاديعشرأضالعمعا

والكزاز.الصرعمعالجة
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الأنتيلجزرسلسلةفيجزيرةأكبر!راساو

تابعةالجزرمنمجموعتينمنتتكونوهي.الهولندية

الغربية.الهندجزرفيلهولندا

2،كم434قدرهامساحةكوراساوجزيرةتغطي

ولمستادأما،نسمة000.017نحوسكانهاعددويبلغ

الهولندية.الأنتيلجزرعاصمةفهيالجزيرةمدنأكبر

ومناخ،منبسطةوأرضجافةطبيعةذاتجزيرةكوراساو

.ساحرةومدائن،أخاذةجميلةوشواطىء،العامطوالدافئ

غالبية.للجزيرةالسياحمنالكثيرالمميزاتهذهوتجذب

سوداءأصولمنينحدرونأوالسودمنالجزيرةسكان

يجلبالذيالنفطلتكريرمصافوهناك.مختلطةوبيضاء

الرئيسيةالاقتصاديةالنشاطاتتشمل.المجاورةفنزويلامن

.والتجارةوالسياحةالنفطتكريرالجزيرةفى

كوراساو.فىأقاممنأولالأمريكيونالهنودكان

إليهاوجلبواأم634عامالجزيرةعلىالهولنديونوسيطر

الميلاديالتاسئكشرالقرنوحتىعشرالسابعالقرنخلال

.السودالإفريقيينالمستعبدينمنكثيرا

ولمستاد.جزر،،الهولنديةالأنتيلأيضا:انظر

(.الصوتية)الموسيقىالكلاسيكيةالموسيقىأنظر:.الكورال

مقاطعةفيمحليحكمذاتمنطقةعوريي

52ر003سكانهاعدديبلغإنجلترا.فينورثامبتونشاير

تنتشرالتيالجديدةكوربيبلدةفيالمنطقةوتتمركز.نسمة

.قرىسبعحولها

كانتأم،089عاموحتىام039عامومنذ

تنتجكوربيوكانتالفولاذ،إنتاجالرئيسيةصناعتها

توقفثميوميا،الفولاذمنمتريطنمليونمنأكثر

الفولاذية.الأنابيبصناعةسوىتبقولمالفولاذإنتاج

القرنثمانينياتخلالأخرىصناعاتفيهاوتطورت

والبضائعالملابس:اليوممنتجاتهاومنالعشرين

والبلاستيكالبصريةوالمنتجاتوالهندسيةالكهربائية

إيعستمتنزهوبالمنطقة.والأحذيةالمعلبةوالأغذية

العشرينالقرنثمانينياتفىطورالذيتشارليتون

كانالتيروكينجهامقريةالمقاطعةفيوتوجد.الميلادي

باستمرار.ديكنزتشارلزعليهايتردد

نورثامبتوندثاير.:أيضانظرا

رسام.(م7781-9181)غوستاف،كوربيه

وعندما.الفنفىالواقعيةالحركةتأسيسفيأسهمفرنسي

هيالسائدةالفنأساليبكانت،عملهكوربيهبدأ

والرومانسية.الجديدةالكلاسيكية

رئيسيةبصورةالجديدةالكلاسيكيةفنانوورمعم

الفنانونأما.كلامسيكيبأسلوبالتاريخيةالموضوعات

والغريبة.الدراميةبالموضوعاتفاهتمواالرومانسيون

والأحداثالناسفيهيظهرأنينبغىالفنأنكوربيهويعتقد

جدلأكوربيهأثاروقد.وأمينةواقعيةبصورةم!نزمنفى

لوحاتهأهممنلوحتينعرضحينأم085عامفيكبيرا

الرسمانوهذانالحجر.وكسارو،أورنانجنازة+هما

الطبيعي.وضعهفيالريفىالمجتمعيصوران

اتجاهالمدنسكانمنالمشاهدينمنكثيرعارضوقد

وكانالريفبن.موضوعاتمعالجةفيهذاكوربيه

هؤلاءصوررسمعلىدأبواالوقتذلكفيالرسامون

الراقيةالطبقةمنأدنىأنهمعلىأو،مفرطةبحساسية

أورنانجنارةفيكوربيهرسم.المدنفيوالمتوسطة

هذهوخلال.الطيعيبالحجمالكهنوتورجالالفلاحين

كوربيهوتصوير.مهمةسياسيةقوةالفلاحونأصبحالفترة

المحافظين.النقادأثارلوحاتهفيالجديدةالقوةلهذه

قربأورنانسفيكوربيهغومشافديسيرجينولد

وتعاطف.أم048عامباريسإلىوانتقل.بيسانسون

لإنهاءجهدهاكرستالتىالثوريةالحركاتمعكوربيه

التيالثوريةاللجنةفيعضواوأصبح.الفرنسيةالملكية

سقوطوبعدأم.871فيقصيرةلفترةالمدينةحكمت

فيونفي.السياسيلنشاطهوعوقب،كوربيهسجناللجنة

فيأخيراكوربيهرسوموأثرتسويسرا.إلىأم873عام

والانطباعية.الطبيعية:مثلالأساسيةالرسمحركات

تن!لاعبةأول(.-ام49)2مارجريد،كورت

بلقبفازتالنساء.لفرديويمبلدونبلقبتفوزأسترالية

فيولدت.أم79و.691وه6391أعوامويمبلدون

وتولى.سميثمارجريتباسمويلز،ساوثنيو،ألبوري

.سجمانفرانكالأستراليالبطلتدريبها

عددويبلغ.المكسيكوسطفيجبليةولايةروكورط

بحواليمساحتهاوتقدر،نسمة0.1ءأ!235سكانها

القمح،بهاالزراعيةالمنتجاتوتشمل2،أكمأو944

أحجارهناكالمناجموتنتج،والعدسوالفاصوليا،والذرة

ومدينة.والنحاسوالرصاصوالذهبوالففةالأوبال

المكسيكيالدستورصيغوقد،الولايةعاصمةهىكوتارو

وتعدام،179وأم169عامىفيالمدينةهذهفي

الأصلية.المكسيكولاياتمنكورتارو

منأوبرامغنيةأول(.-ام)329ميميكورثر،

العالم.فىالمغنياتأشهرمصاففيتقفإفريقياجنوب
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بجنوبناتالباقليماديربانمدينةفيكورتزميمىولدت

عليهابدت.الحديديةبالس!صكمفتشايعمللأبإفريقيا

سوبرانومغنيةطريقهاشة!علىالشديدالتصميمعلامات

أوروباقصدتأم539عامفىللأوبرا.(غنائي)صوت

اكتىلعروضهاامب!إعجاباوحازتدراستها،لتكمل

أوبرافرقةفيأطعملالنجاحهذاوقادهاللجمهور.قدمتها

عودتهاحتىهناكتع!ىوظلت.أم569عامالوطنيةفيينا

الفنيةسمعتهاأوصلتهاوقد.أم739عامإفريقيالجنوب

كوفنتمثل،أعالميةاالأوبرامراكزمنهامةمراكزإلى

وبرأس!ت.،وسالزبيرج،بورنوجلند،نجارد

.401لعنمرا:نظرا.ديومتوتشالكورا

مغامرم(.7451-ء41)85وهيرنانلىكورئير،

ال!سسيكالآنعليهايطهلة!التىالمنطقةعلىاستولىأسباني

د!حرازالجريئةخفطهجعلتهوقد.والجنوبىأاللأوسطا

الأمري!ض!ت.فىأسبانىمغامرأشهروالثروةوالقوةالأرض

الهيمنةمنسنة003إلىكورتيزانتصاراتوقادت

الوسص!إ.وأمريكاالمكسيكعلىالأسبانيةا

فىماديلينالأسبانيةاالبلدةفىكورتيزولد.نشأته

أ!داهواأرسلهعمرهمنعشرةالرابعةبلغوعندما.قشتاله

.القانونليدرسأسبانيابمغربىوسطفيسلامان!سا،إلى

.والثروةالمغامرةعنبحثاالمدرسةماتركسرعانلكنه

)الآنهسبانيولاإلىأء405سنةفيكورتيزوأبحر

أخربية.اأ!نداجزرفىوهاييتى(الدوميني!صانجمهورية

فيواشتركهنديةمعاركعدةفىحاربهسبانيولاوفي

التجارية.العملياتمنعدد

قامالذيلكوباالأممبانيالاحتلالفيكورتيزوأسهم

إلىمدةبعدتناهىوقدأم.151فيفيلازكيزدييغوبه

هناكأنل!ضبا،حاكماأصبحالذيفيلازكيزعلم

فيلازكيزواختار.المكسيكفيغنيةهنديةإمبراطورية

الذهب.عنللبحثهناكإلىحملةأجقودكورتيز

الهنود.معأضجارةاوتطوير،الأرضعلىوالسيطرة

ساورت،الحملةتنظيمافيكورتيزبدأأنوبعد

أقصاههناومنكورتيز،طموححولفيلازكيزالشكوك

إلىوأبحر،الحاكمأمركورتيزتحاهلوقد.الحملةقيادةعن

.أمء91فبرايرفيأسباني006نحومعالمكسيك

عندمعفينة11منالمكونكورتيزاسطولورسا

الشرقيأسشاطئافيفيلازكيزباسمالآنمايعرف

الهنودأنالأممبانعرفماسرعانوهناك.للمحسيك

نحوبرامميرهمبدأواوقد،إمبراطوريةيحكمونزتكالأ

وعلى.الأزتكعاصمة(المكسيكمدينة)ال!نتينوششيتلان

يلتحقوابأنالهنودمنآلافايقنعكورتيزكانأطريقاطول

بمحضبكورتيزالهنودمنعددالتحقوقد.بقواته

الأقوياء.الأزتكيحرهونكانوالأنهمابمإرادتهم

تينوشتيتلانداخلفيوجيشهصورتيزسارالانتصار.

منتيزوماالأزتكإمبراطورتلقاه.ام951نوفمبركط

نأالهنودمنالكثيرواعتقد.بهيجموكبفيا!دايابا

الأزتك.آلهةشهرأكتزأعوت!هو!صرتيز

وحكممنتيزوماسجنأنمالبثكورتيزولكن

علىالأسباناسستحوذوقد.حلالهمنالأزتكاإمبراطورية

الأزتكمعابدمنعدداوهدموا،الذهبمنكبيرةحميات

شهورعدةوبعد.النصرانيةإلىالأزتكتحويلفيبدأواو

للقبضأسبانيةقوأتفيلازكيزأرسلكورتيز،انتصارمن

إلىرجالهوبعضكورتيزبادروقد.العصيانبتهمةعليه

فيلازكيزقواتكورتيزأقنعقدومعهما.للتفاوضأصشاطئا

وجدتينوشتيتلانإلىعادعندماوأحش.بحنودهيلحقواأن

الأزتكأرغم،دمويةمعركةوبعد.عليهتمردواقدرتكالأ

ومات.ام052يونيوفيالمدينةعنالتراجععلىالأسبانا

الباقينمعظموكان،المعركةفىكورتيزجنودمنعدد

جرحى.

والحصول،قواتهتنظيمإعادةفىعندئذكورتيزوأخذ

الهندجزرفىأسبانيةمستوطخاتعدةمنتعزيزاتعلى

منالمكونكورتيزجيشهاجمأم521مايووفى.أمخربيةا

مدينةأسبانيجندي0001وأ!نوداالجنودآلاف

وأرغموا،المدينةجنودهدمرأغسمسأوفي.تينوشتيتلان

بفئفيكورتيزاستطاعوقد.الاستسلامعلىالأزتكا

الم!صسيك.وسطكلعلىيسيطرأنشهور

سنواتكورتيزسيطر.حياتهمنالأخيرةالمرحلة

وقد.بالمكسيكحاليامعروفهومماكثيرعلىعديدة

إلىوأبحرجنوبا.هندوراسحتىأمريكاوسطاكتشف

تشارلزأمسبانياملكمنحهوهناك.أم528عامفيأسبانيا

هندي00023تصرفهتحتوجعلماركيزلقبالأول

مأ3ء0عامفىالم!سسيكإلىكورتيزوعاد.المكسيكمن

إلىوسافر.والتعدينوالزراعة،بالاكتشافاتوشغل

كورلمجزأصبحوربما.أم535عابمفيكاليفورنياأطراف

إلىعائداوأبحركلها.الاسبانيةأمريكاصىشخصأكنى

حياته.بقيةهناكأمضىحيث،أم054فيأسبانيا

المكسيك.بمالأزتكأيضا:ان!

المهمةالهورموناتمجموعةمنواحدالكورتيرون

الكوية.للغددالخارجيالغلافأيالقشرةتنتجهاالتي

القشرية،الستيرويداتتسمىالتي،المركباتوهذه

الملحتوازنتنظجمفىمهمبدورتقوموهيللحياةجوهرية
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أيضاالجسمالمركباتهذهوتساعد.الجسمفيوالسكر

.الأخرىالإجهادوأنوأعالبيئيةمإلتغيراتالتكيفعلى

منأخرىوأنواغاصناعياالكورتيزونالعلماءأنتجوقد

ولهذه.العلاجفيلاستعمالهاالقشريةالستيرويدات

ويستعمل.الالتهاباتتخفيففيفعالتأثيرالمركبات

وبعض،المفاصلالتهابمعالجةفيالعقاقيرهذهالأطباء

.أخرىوأمراجم!والجلدالعيونواضطراباتالسرطانأنواع

لهمتجرىالذينللمرضىالكورتيزونمركباتتعطىوقد

الدفاعبتخفيضالعقاقيرهذهوتقومأعضاء.نقلعمليات

العضوتقبلعلىوتساعده،الجسمفيمالطبيعيالمناعي

الكورتيزونمركباتأيضاالاطباءويصف.المزروع

منيسيراقدراالكظرية!ددهمتنئالذينللأشخاص

الطبيعية.المركبات

أعراضاالأخرىومركباتهالكورتيزونيسببوقد

تستعملأنيجبولذا،مميتةتكونقدخطرةجانبية

الجسمأنسجةانتفاخالجانبيةالأعراضوتشملبحذر.

العظاموضعفوالقروح،التصرفاتفيوتغيرات

إلىوإضافة.بالعدوىايلإصابةاحتمالوازدياد،والعضلات

جعلفىتتسببقدالعقاقيربهذهالطويلةالمعالجةفإنذلك

مركباتإنتاجفيعملهاعنمؤقتاتتوقفالكظريةالغدد

التوقفيجبالحالاتهذهمثلوفي.الطيعيةالكورتيزون

الغددتستعيدحتىتدريجيةبصورةالمركبإعطاءعن

نشاطها.

الكورتيزونبفصلالحيويةالكيمياءعلماءقاموقد

التركيبيةبنياتهاوتحديدالأخرىالقشريةوالستيرويدات

وأصبح،العشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتخلال

استخداماالمركباتهذهأولام،489عامفيالكورتيزون

البشر.علاجفى

.الهورمون،الغدةأيضا:انظر

فصائلمنالويلزيالبمبروكالكورجي

فيويلزبمقاطعةالبمبروكمنطقةفىنشأتالتيالكلاب

السلتيوناستعملهاوقد.الميلاديعشرالثانىالقرنأوأئل

.بالمزارعالأخرىوللأغراضالمواشيلحراسة

منالرعيكلابتسمىالتيبمبروككلابوتعد

إلى25منارتفاعهايتراوحإذحجما،الفصائلأصغر

كثيففراءولها.كجم31إلى8منووزنها،سم03

شميزكما.الطقسجمئتقلباتمنيحميهاقصير

بقعأحيانأتشوبهقدمحمربنيأومصفربنيبلونمعظمها

فراءولبعضها.والأرجلوالصدروالرقبةالرأسعليبيضاء

الكلابمنالفصيلةهذهوشميز.شاحبوبنيأسودبلون

الحميمة.والألفةالحادبالذكاء

فصيلةمنالشبهفيهذهبمبروكفصيلةوتتقارب

نأغيرويلز.مقاطعةنفسإلىتنتميالتيكارديجان

أنعموفراؤها،طفيفبفارقجسماأقصربمبروكفصيلة

.منعدمشبهالقصربالغوذيلهاملمسا،

الذيالقرعأوالصغيرةالكوسةمننوعالكوردجيت

خضراءقشرةولمعظمهالشكلأسطوانيوهوالخيار.يشبه

وتحسم.ذهبيلونذاتأنواعهبعضكانتوإن.لامعة

غالباالكورجيتويؤكل.للخضرةمائلأبيضبأنهداخله

الخبز.أنواعبعضصناعةفىيستعملأنهكمامطوخا،

الطاجن()خضارللراتاتولالرئيسيةالمكوناتأحدوهو

يحتوي.السلطةفينيئاالكورجيتالناسبعضيأكلكما

بالكالسيومغنيلكنهمنخفضةسعراتعلىالكورجيت

.والفيتاميناتوالحديد

وينمو،الشائعةالبستانيةالخضراواتمنوالكورجيت

وهو.الأقلعلىكاملينشهرينءبالدفيتسم!اخفيجيدا

مشمسمو!فيالصرفجيدةولتربةللسماد،يحتاج

الصقيع.خطركليزولأنبعدالكورجيتويزرع.محمي

فييزرعأنقبلمحميبيتفيإناء،داخلبذورهوتستنبت

قصيرةسيقانلهاشجيرةفيالخضراواتهذهوتنمو.الخارج

منالثمرةطوليباحينالكورجيتويقطف.كبيرةوأوراق

غضة.تزاللاوقشرتهاسم2.إلى51

أ!

-ؤلم!!ء+ج!

الكورجيت.ثمارمنعدداينتجواحدنبات

قدما128يساويحجمهدلحطبمقياسالكورد

قدفا821أبعادهاأعدادمجموعةوتعتبر3(م.3)6مكعبا

الخشب،منكومةتشكل،المثالسبيلفعلىكوردا.

وطولها8أقدام4وارتفاعهاأم(،2)2أقدام4عرضها

*أقدام84أقدام4)،حداوأكوردا(،م44،2)أقدام

عامبشكلالكورديعتبرولا3(.قدم281-أقدأم8

بها.معترفاقياسوحدة

والمقاييس.الأوزانأيضا:انظر



ألكسندرلسيرا،كوردا861

يم

9،إصر

س692

!

حرحداصألم\،لو،مر!لا*الووللم\فو،

\،مز

3(م)6.3مكباقدفاأ28يعادلالخشبكورد

منآت.(م6591-81اه)3ألكسئدرلسدرا،اكورد

فيهوأجوودأساليبأدخاالولدمجريممينمائيومخرج

أحسنمنكانربما.البريطانيةالسينمااممتوديوهات

الثامنهنريللملكالخاعةالحياةأخرجهاالتيالأفلام

هاميلتونالليديأم(؟)369رمبراندأم(بم)339

اللأفلاءومنأم(،419)

القرمزيةالزهرةأنتجهاالتي

مقبلةأحداثأم(بم)349

الفيلغلامأم(،)369

الثالثالرجلأم(،)37!

الحربوبعدأم(.)949

-أ)93!الثانيةالعالمية

كورداركزأم(،459

كورداألكسندرالسيرالأعمالاعلىرئيسيةبصورة

وكان.والتنظيميةالمالية

ولد.أجونبريتششركةوهي،الأفلامأصوزيعشركةيمتلك

فيأفلاماوأنتجفيها.تعليمهوتلقىالمجرفيكوردا

لعدوهوأجود.إلىجهيتوأنقبلوبرأص!توباريسبودابست

عامبريطانيادياسعتقرهناك!شواتعدةأمضىأن

.أم429عامالسيرلقبومنح،أم329

بارزةعروقتتخللهقطيقمالقأوقطنا!ردروي

قدالا!مميكونأنالمحتم!!ومن.طوليبشكلالقماش!من

جلتعنيوهيروادوكورالفرنسيةالعبارةمناشتق

كوردرويالعريضةثالعروذوال!صردرويويسمىالملك

فيسمىالرقيقةالعروقذوالنوعأما،العريضالضلع

بعرضالكوردرويويصع.الرفيعالفلعكوردروي

واحدبلولىيكونوقد،وأصلمفروشاتللملالس!ممأ37

متنوعطبرسومأو

القذائفلدفعاستخدم،لهدخاناال!بارودا!ردب

نتروجلسرين%03منالكورديتويتألف.المدافعمن

البترولاتوم.من%5ونيتروممليلوز%6وه

الأصليةالصيغةالبريطانيةالحكومةاممتخدمتوقد

بطاقةالمادةواشتعلت.م188لاعامفيأسلكورديت

المدافع.موامميرخربتعاليةحرارية

عادةتكونالجبليةالسلاسلمنمجموعة!ردييرا

كلمةواشمتقتما.قارةفياشئيسيةأ!الجبامجموعة

وأجبلاتعنيوالتي)كويردا(الأسبانيةاأش!طمةامنثوردييرا

سلسلةأيةعلىللدلالةالكلمةالأممبانايعستخدمر،سلسلة

فقطللدلالةأمريكافيكوردسراكلمةوامشخدمت.حبلية

الانالمصطلحهذاالجغرافيونويستخدمالأنديز.جبالعلى

الجبليةالسلاسلمنرئيسيةمجموعةأيةعلىاطدلالة

والتيالشماليةأميركافيالموجودةالغربية!صال!صردييرا

جبالو!علسلةنيفاداوسييراوالروكيمادريممييراتتضمن

العظيم.الحوضوسلاسلالساحليةوالسلسلةأحصس!صدا

مشابهة.كوردسراتوأوروباوآسياالجنوليةأمريكاشيجدتو

المتوسط.الأبيضالبحرفيفرنسيةجزيرة!رب

بعدعلىوتقع.نسمة042؟178الس!ظنيبل!دد

فرنساشرقيجنوببينسردينيا،جزيرةشمالكماأ4

الفرنسية-باللغةكورسيكاواسمإيطاليا.غربيشمالر

وتشكل.كورسيهو-الجزيرةفيالرسميةاللغةوهي

وهي.فرنسافي(رئيسينإداريين)إقليمينقسمينالجزيرة

.نابليونرأسمسقط

كورسيكامساحةتبلغوصفتها.الجزيرةمساحه

طولهيبلغالذيالساحليحدهاويتسما2كم0868

موانئبضعةفيهويوجدوصخريمرتفعبأنهكم443

الشجيراتالصخريةالداخليةالمنطقةوتغطي.طبيعية

عاصمة-أجاسيووتقع.خصبةضيقةوديانعدةوتقطعها

الجزيرةمنالغربىالجانبفي-مدنهاكبروأحصرسي!صا

في-مدينةأكبرثانية-باستياوتقعأجا!ميو،خليجبجانب

الشرقي.الجانب

5ء

المتوسطليصأاللجرصدلية!ئن

كا!ك!

باستيا

موألمب!تو+

رسلكاكو

ثيتشيو

ن!!ي!

حمالمي

جاسيو

المتوسطالأليضاالبحرفيدرس!يةحريرةكورسيكا



187كورسيكا

أهمالرراعةوتشكل،خ!حمةوديادعلىتخويحبليةحزيرةكورسيكا

.والصوفوالنبيد،الزشرد،وزيت،والحمضيات

وتزدهر.بالاعتدال!ورسيكامناخيتصفالاقتصاد.

يزرعحيثالخصبةالوديانتربةفيالمحاصيلزراعة

،والحبوب،الأخرىوالفواكهوالعنب،الزيتونالفلاحون

الفليني،البلوطأشجاروتوجد.والتبغ،والخضراوات

منحدراتمنبالقربوالكستناءوالبلوطوالصنوبر،

دقيقاليكونالكستناءالكورمسيكيونويطحن.الجبال

التىالأغناممنللملابسوينئالصوفالخبز.لصناعة

أسماكصيدالساحلفيالسكانويزاول.الجبالفىترعى

بالتعدينالمشتغلونويقوم،المرجانعنوالبحث،السردين

.الجبالفيالمحاجرمنوالرخامالجرانيتباستخراج

.والنحاسوالرصاصللحديدمناجمبعضتوجدوكذلك

العالميةالحربمنذ-والصوفالأجبانأصبحت

تعدلكورمعيكا.الرئيسيةالصادراتأهممن-الثانية

ويستمتع.الجزيرةفىللدخلمتناممصدرأسرعالسياحة

المتعرجالصخريوبالمنظربالمناخكورسيكافيالسياح

الزاهية.وبالقرى

استوطنمنأولالفينيقيونكان.تاريخيةنبذة

اسمالجزيرةعلىوأطلقوأ.م،ق056عامكورسيكا

،الأجبانالرئيسيةكورمحيكاصادراتوتشملفيها.اقتصادينش،ط

والقرطاجنيون،الأترسكانيونفتحهاوتداول.!سيرنوس

واحتل.كورسيكااسمعليهاأطلقواالذينالرومان7

الرومانأمشعادلكن،م964عامكورسيكاالوانداليون

أصبحتوأخيرا.م534عامالأولجستنيانبقيادةالجزيرة

شمارلمان.حكمتحتكورسيكا

عامكورسيكافيالسلطةالسالغجريجوريالباباتولى

سيوته.تحتلتكونبيزاأسقفومنحهاأم،!710

خاضعةسنة003بحواليذلكبعدكورسيكا%صبحتأ

فيالجزيرةهذهالجنويونباع.الإيطاليةجنوهمدينة-لمكم

عامفيحملةنابليونوارسل.البريطانيينإلىأم768،سنة

عليها.الفرنسيةالسيطرةلاستعادةكورسيكاإلىأم6197

فترةباستثناء،الحينذلكمنذالجزيرةفرنسااستعادت

سنةفيالجزيرةالبريطانيونالجنودفيهااحتل9!ميرة

خلاللهاواللألماناللإيطالييناحتلالعنفضلاام،81.لم

الثانية.العالميةالحرب

العشرينالقرنمنالسبعينياتخلالالاحتجاجارتفع

بعضأخذ.الفرنسيالحكمعلىكورسيكافي

عنبالاستقلالينادون،الحينذلكمنذ،الكورسيكيين
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أكثرسيطرةهناكتكونأنيفضلالاخروالبعضفرنسا،

الفرنسىالبرلمانأوجدوقد.الجزيرةحكومةعلىمحلية

انتخبكورسيكا.فىمحليامجلساأم729سنة

فىيتح!3الذيالمجلسأعضاءالكورسيكيونالمواطنون

التعليموفيالجزيرةاقتصادتطوروفي،المحليةالنفقات

لثقافة.وا

لجزر.ا،الأيونية:نظرا.كور!و

جنوبفىمونسترإقليمفىتقعساحليةمقاطعةعورك

أيرلندا.فيمقاطعةأكبروهيأيرلندا،جمهوريةغربي

نائيةريفيةمستوطناتوفيهاالمتنوعةبمناظرهاتشتهر

المدنأكبرثانيةكوركمديمةتعتبر،واسعةحضريةومناطق

الاقتصادية.الأهميةوااسمكانتعدادحيثمنالأيرلندية

الحكمونظامالسكان

بنسبةأعلىام869عامفىكوركسكانعددكان

ارتعكددأم.819عامإحصاءفىعليهكانمما%3

مؤشراتتباينتوقداء،069عاممنذكوركفىالسكان

السكانعددانخف!رحيث،المقاطعةداخلالسكانعدد

منالوسطىالأجزاءاوفي،الغربىالجزءأنحاءمعظمفي

وبالمقابل،.أخرىمدنعدةفيوكذأنكوركمدينة

المدينةضواحىفيالسكانعددفيكبيرنموهناك!صان

نحويعيش.الأخرىالكبيرةأطمدنالمجاورةالمناطقوفي

الحضرية،المناطقفيكوركمقاطعةس!!انمن%06

وحولها.كوركمدينةداخلتقريبانصفهميعي!ق

أما%،49نحوالكاثوليكالروممنكوركس!صانيبلغ

هناكأنكما،الأيرلنديةللكنيسةينتمونفمعظ!همأجاقونا

ويوجد.المشيخي!توبعضالميثودي!تمنعددا

وتضم.كوركغربىجنوبفيبكثرةانبروتستانتيون

وكلوينكورك:هيأسقفياتثلاتكوركمقاطعة

فيكوركأسحقفمظلةتحتكلهاتتحدحيث،وروس

في.البروتستانتيةالكاتدرائياتمعالأيرلنديةال!ضيسة

كاربري.ورسوكلوينفنبارالقدلسكنيسةكورك

منفصلونأساقفةالكاثوليكالرومكنيسةفييوجدر

كوبفىكاتدرائياتتوجدكماوروسوكوركأحطوين

ين.سكبر&أكحصرر

سكانلكلاليوميةالحياةلغةهىالإنجليزيةواللغة

يتكلمونالناسمنكبيرعددوهناكتقريبا.!صورك

الجزءوفيكلير،جزيرةفىغيلتاشتمناطقفيالأيرلنديةا

للمقاطعة.الغربيةالحدودمنالأوسط

والإبحار.بالصيدالمشهوركسميللميماءممطر.السياحلحذ!عديدةحداولأماكنليهاكوركمحافظة



981كورك

موجزةحقائق

نسمة.418904التعداد:

.2كم.0647:المساحة

باندر،كرحلاين،،يوغال،مدلقملو،،كوب،كورك:الكبرىالمدن

فرموي.

بنجرالحنازير،،الحليبالمواتمى،الشعير،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الرمل،،الحثناتالأسماكا:أخرىأساشةمنتجاتالسكر.

الكحولية،المشروبات:التصنيع.والأخشابالحجر،الحصباء،

ومنتجاتالفولاذ،،المطبوعات،الغذائيةالمنتحات،الكيميائيةالمواد

.الأخشاب

غورغينفيسنوياتجفدينييقام،الغربيالجنوبوفي

مدينةفيتقامكما،الكوركىفنبارالقديسعالقحيثبرا

الجاز.وموسيقىللأفلامسنويةمهرجاناتكورك

للتعليمعديدةمؤسمماتكوركمدينةفيتوجد

أيرلنداجامعةمنجزءكوركفيالجامعيةفالكلية،العالي

وكلياتالتطبيقيةللعلومإقليميةكليةتوجدكما،الوطنية

والتكنولوجيا.والتجارةوالموسيقىللاداب

فيالنوأب)مجلسأريانالديلفيكوركيمثل

منمنتخبوننصفهمنائبا،عشرون(الأيرلنديالبرلمان

حينفيوضواحيها،كوركمدينةفىانتخابيتيندائرتين

الجزءهيانتخابيةدوائرثلاثيمثلالاخرالنصفأن

بحكمتتمتعبلدة،كوركومدينة.المقاطعةمنالباقى

مجلسوهناكبها.خاصمجلسولهاذاتيمحلي

،كوركمقاطعةلباقيالمحليالحكمعنمسؤولمقاطعة

كلونكلتىفيكلفيمقاطعاتمجالستوجدكما

ومدلتنوملوومكروموكنسيلوفرموي،وكوب

.ويوغالوإسكبرين

الاقتصاد

وتتنوع،الزراعةفيكوركمقاطعةسكانسدسيعمل

صناعةتشكل.المقاطعةأجزاءمختلففيالزرأعةطبيعة

فىالعشبيةالأراضيفيخصوصا،الرئيسيالعملالألبان

بشكلالختلطةالزراعةتوجد.الغربىوالشمالالشمال

،والجنوبالشرقفيجفافاالأكثرالأراضيفيأوسع

الشعيرويشكل.للزراعةالقابلةالمحاصيلتنموحيث

شعيرولكن،الرئيسيالمحصولالماشسيةلعلفالمستعمل

يربىأيضا.مهمةوالقمحالسكروبنجروالبطاطسالجعة

تنتشربينماللحومهاالبقر،والجنوبالشرقفي،المزأرعون

وتتراو!.الغربيالجنوبفىالألبانوصناعةالماشيةتربية

الزراعية،ألمحاصيللزراعةالمستعملةالأرضمساحة

عنيقلوماالشرقفيهكتارا03علىيزيدماوللمراعي

.كوركمقاطعةفيمزرعةلكلالغربفيهكتارا51

الأرأضيمنخصوبةأقلالغربفيالزراعيةوالأراضي

.الشرقفياقعةال

وأكثرالصناعةفيالمقاطعةسكانخمعرنحويعمل

وفيومينائهاكوركمدينةفييعملالعددهذانصف!ت

الخبزصناعةكوركفيالصناعاتتشمل.المجاورةا،ناطق

الكيميائيةالموادوصناعةالمطوعاتونشرالجعةؤمخمير

والأثاثالكهربائيةوالأدواتالآليةوالحاسباتوالملابس

فيالكبيرةالصناعاتبينومن.والمنسوجاتلدهاناتو

رنجاسكديفيالكيميائيةالموادصناعة،كوركميناء!طقة

بدينتمرينوفيالأسمدةوصناعةآيلندولتلوكرجلاين

هولفىالفولاذوصناعة،وايتغيتفيالنفطونكرير

كماملو،فيالألبانوتصنيعالسكرتكريرويوجد.لاينبو

من،عديدةأخرىأماكنفيالحليبلتصنيعمعاملجدتو

نصفمنأكثرويشتغل.ومتشلزتاونتشارلفيل:ببنها

هندسةفيعامبشكلكوركمقاطعةفىبالتصنيعالماملين

والصناعاتوتصنئالغذاءوالإلكترونياتا!ضوء

ئية.كيميالا

الصناعاتفيكوركسكاننصفمنأكثريعمل

والتأمينوالصحةوالتعليمالمصرفيةالأعمالمثلا-فدمية

والنقل،والسياحةوالتجزئةالجملةوتجارةالعامةوالإدارة

.كوركمدينةفيالخدماتأعمالمنكثيرويوجد

أيضا،الساحلامتدادوعلىالمدنفيمهمةوالسياحة

الطيعيةالمناظرحيثالمقاطعةغربيجنوبفيوخصوصا

ا-فلابة.

منمسافةعلىالطبيعيوالغازالنفطعنالتنقيبتم

الغازاكتشفحيث،السلتبحرفيالكوركيإساحلأ

خطوهناك،السبعينياتفيكنسيلقربوطورالىعلبيعى

هناكومنكوركمرفأفيالشاطئإلىالغازينقلأزابيب

فييستخدمحيثالبلادمنأخرىوأجزاءدبلنإلق

فيالكهرباءلتوليدمحطخانتعملكما،والمصانعالحيوت

الطاقةلتوليدمصنعانويوجدبالغاز.الميناءصخطقة

لي.نهرعلىا!كهرومائية

كوركساحلامتدادعلىكبيرةأهميةالسمكوأ!ميد

تاونبيركاسلميناءويعتبر.الغربيالجزءفى-خصوصا-

أيرلندا،جمهوريةفىالسمكلصيدالموانئأكبرثالث

موانئوتشمل.الأسماكتعليبصناعاتفيهتوجد-حيث

وكنسيلوكوبوبانتريبلتمورالأخرىالسمك2!حيد

المرتفعاتمناطقفيبكثرةالغاباتوتوجد.هولويونين

بارا.جوجينفيحرجيمتنزهيوجد)حما

شبكةفيالرئيسيينالقطبينأحدكوركمدينةتعتبر

نحوأساسيةطرقمنهاتتشعبحيث.المحافظةفيا!طرق

وترالط2(0)أنلمريك8()أنودبدن25()أنفورد،وزتر
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كوركفتحدمالأخرىالرئيسيةالوقأما2(.2)أن

تتجهكما72(.)أنووتربلاكووادي71()أنالغربية

نحوالشمالإلىكوركمدينةمنالرئيسيةالحديدسكة

إلىملومنالحديدلس!فخطوطوتوجدلمريكدبلن

.وكوبكوركوبينترالي

لنقلعباراتبهكمير،تجاريميناءكوركوميناء

معف!اكانتوقديما،ويلز.رفرنساإلىوالركابالسيارات

كما،كبفيتتوقفالأطلسىعبابتمحرالتيالسفن

الأيرأسدي!ت.اأطمهاجرينالرئيسيةالمغادرةنقطةكبكانت

الأسطولاقيادةمقرويوحد.الشماليةأمريكاإلىالمبحرين

مضيقعلىتوجدحصما.المجاورةلاينهولبوفيالأيرلندي

ولكنهاالماءتحتاضفصأاأنابيبلخطأضهائيةاالمحطةبانتري

وقعانفجاردمرهاعندماأم979عاممنذتستعم!طلم

أررولياكوركمطاريقعو.أضفطاناقلاتإحدىظهرعلى

المدينة.منالجنوبإلى

-!السطح

يفهاتجوئيسيةأارالجنوبيةحصركحدودتشكل

الغربمنكريتحدها،الأطلسىاالمحيطعلىالساحلي

وتبلغ،الشرقمنردووترفروتبريريأصشمالامنولمريك

الغربيالجنوبأإأصشرقىاالشمالمنمسافةأقصى

نحووالجنوبالشمالبينالمسافةومعدل،كم051

كم.07

أطويلة.االوديانمنمجموعةالطبيعيةالمعالمأهم

الوديانوأهم.الغربإلىالشرقمنتمتدالجبليةوالحافات

والليوالبرايدالأسودالوادي:أسةالتاالأنهاراأوديةهي

السفلى،أجزائهافيعريضةتكونالوديانوهذه.والباندن

نأكما،الغرباتحاهوفيأضهراأعلىعندضيقةتصبحثم

الصفحي.والطينالجيرحجرمنتتكونالوديانهذهبطون

أسا!يبشكلالرملىالحجرمنالجبليةالحافاتتتكون

فيم005علىيزيدماأنحربيةاالجهةفيارتفاعهاويبلغ

تنحرفثمكاها.وجبالوشيهيسغارثودرينابجرا

تفصلهاجزرأشباهلتشكلالغربيالجنوبباتجاهالجبال

الوعرالغربيكوركلحماحلأما.ودنمانسبانتريخلجان

جدا.فرائعبالتلالالمتعرج

المناطقأكثرفيلكوركالغربيالجنوبيالساحليقع

،العامطوالهناكالعشبينمووقدأيرلندا.فياعتدالا

درجةمعدلويبلغ.المداريةشمبهالمباتاتبعضتنموكما

أقصىفيأما.مئويةدرجاتممبعينايرشهرفيالحرارة

خمسإلىتهبطالحرارةدرجةفإن،المقاطعةشمال

يوليوفيالحرارةدرجةمعدليصلكما،مئويةدرجات

سما2..السنويةالأمطارهطولمعدلويبلغ.م615إلى

سما..منأقلإلىويصل،الغربيةالجهةفيالحبالعلى

الشرقي.الجنوبيالجزءفي

ئاريخيةنبذة

،الحجريالعصرإلىتاريخهايعوداكتيالنصبتبين

القديمة،النصرانيةوالمواقع،المحصنةاشراعيةوالحظائر

فيكان.كوركفىالإنسانلاستيطانالطويلتالتار

كماالسائللميلاد،القرنفيفسبارأطقديحه!ديركورك

القرنفىتجاريمركزبمثابةصوركأغايحئبلدةاأنشأ

مكارثيتدعىأيرلنديةعائلةوح!صمت.الميلاديأ!اشرا

الانوهيمونسترمنالجنوبيالجزءفيدزموندممل!صة

الأنجلوالغزووبعد.وكريكوركمقاطعاتتغطهامنطقة

عائلةإلىالمنطقةهذهمنكبيرجزءمنحنورمندي-

أيرلنديةبذلكوأصبحتدزموندحكمتالتىفيتزجيرالد

تماما.

وفي.الإنجليزيةللسلطةمركزاكوركمدينةبقيت

لإنشاءمحاولةجرت،الميلاديعشرأسسادساأغرنااخرأر

منوكانالإنجليز.المستعمرينقبلمنمونسترمستوطنة

الذيرالىوالترالسيرهناكأرضعلىحصلواالذيرأشهر

معركةالأيرلنديونخسرثم.يوغالفيأراضيمن!ء

عشرالسالغالقرنوفي.أم106عامفيكسسيل

جدأ.قوياكوركحاكم،بويلريتشاردأصبح،الميلادي

المحصنةوالبيوتالقلاعكوركفيالبناياتأبرزومن

يزعمحيثبلارنيفيالقلاعوأشهر.الفخمةوالمنازل

يقبله.لمنالبلاغةيمئموهبةبلارنيحجرأنهناكالناس

السابعالقرنإلىجيمسوقلعةتشارلزتارلثلعةويرجع

كنسيلمدينتينورمنديون-الأنجلوأسروقدعشر.

أنشأهاكوركفيالأخرىالمدنمعظمولكن،ويوغال

القرنينفيالمنطقةفياستقرواالذينالإنجليزالمستعمرون

فيبارزادوراالمقاطعةوأدتعشر.والسابععشرالسادس

العشرينياتفيالأهليةالحربأثناءوفيالامشقلالحرب

.الميلاديالعشرينالقرنمن

وشونأوكونور،فرانك:الكوركيينالكتاببنمن

الذينالأشخاصمشاهيرومن.وروس،سومرفيلأوفاولين

سبنصرإدموندالكاتب:الوقتلبعضالمقاطعةفيعاشوا

الأبالاعتدالمذهبوزعيمباركليجورجوالفيلسوف

ماثيو.ثيوبولد

أيرلندا.:أيضاانظر

عدديبلغأيرلندا.جمهوريةمدنأكبرثانيةعورك

السكانعددفييفوقهالا.نسمة/240127سكانها

الأيرلنديةللمدنبالنسبةكوركتحتل.العاصمةدبلنغير
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حيثمنوذلك،دبلنبعدالأهميةفيالثانيةالمرتبة

والطب،والتربيةوالتجارةالتصنيعمجالاتفينشاطاتها

عندأيرلندا،جنوبتمثورك.أخرىخدماتتقديموفي

منالرئيسيالجزءويقع.كوركلميناءالشماليةالغربيةالنهاية

فوقالمدينةباقيويمتدلىنهرفرعيبينجزيرةفىالمدينة

وجنوبه.النهرشمالتلال

تلالووسطجزيرةفيكوركلمدينةالمتميزالموقعهذا

جامعية.كليةكوركفيوتوجدرائعا.منظراأعطاها

التيوالبضائعوتصدير،استيرادمركزكوركمدينة

والاغذية،المشروباتتشملكوركمنطقةفيتصنع

والمنتجات،الإلكترونيةوالمنتجات،والكيميائيات،المصنعة

.لمنسوجاتوا،لألومنيوموا،لنفطيةا

،الميلاديالتاسعالقرنفىكوركمدينةالفايكنجأنشأ

كانتاسمكانمنصغيرةمجموعةأنإلىالإفمارةوتجدر

سريعانمؤاكوركنمتوقدقبل،منالموقعهذافىتقيم

فيهاالتجارأنشأعندما،الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

عملياتزاولواكما،الزراعيةالمنتجاتمصائلعالجة

البضائع*وتصديراستيراد

قبلمنكانتالتيالجزيرةجففتالحينذلكوفي

فيماكوركواتسعت.المدينةقلبوأصبحت،سبخةأرضا

.الجزيرةوجنوبيشماليالمرتفعةالأراضيلتشملبعد

الميناء(كوركمنبالقرب)وتقعكوببلدةوأصبحت

أمريكاإلىالمبحرينالايرلنديينالمهاجرينلمغادرةالرئيسي

عشر.التاسعالقرنفيالشمالية

فيلانكشايرفيالمحليةللحكومةتابعةمقاطعةعورلي

منهاجزءيقع.نسمة005.69سكانهاعدديبلغإنجلترا.

المقاطعة.غربفىالجديدةالولمسطىلانكشايرمدينةفى

شرقيضم.الاولىالدرجةالزراعيالاقتصاديحتل

.الخلابالطيعىالجمالمنمساحةالمقاطعة

المدنية،الهندلممةكورلىفىالصناعيةالأنشطةتشمل

تاريخيمنزلهولواستلي.والنسيج،السياراتوصناعة

.الميلاديعشرالسادسالقرنإلىتاريخهيرجعكورليفي

العمتسريىالقرن)بعدالخليةانظر:ارد.كورليرج،

)جدول(.جوائز،نوبل(بمالميلادي

موسيقيةآلةوهو،اللأبواقأنواعمننوعالكورت

والبوقالكورنتويعدالقصير.)النفير(البوقتشبهنحاسية

النغمة.نوعفييختلفانولكنهما،النوعنفسمنالمثقب

والجون.المثقبالبوقنغمةمنتألقاأقلنغمةوللكورنت

متراطولهيبلغملتفأنبوبهوالكورنتمنالرئيسي

منهوتصدر،ص!اماتدلإثةالأنبوبولهذاالمتر،ونصمف

الالةفمقطعةعلى،الثصاهذبذبةطريقعن،نغام6إا

النوتاتعزفويمكن،مكعبشكلعلياإشكلة

تشغيلطريقوعن،الشفاهتوترتغييرطريقعن،ا،و!ميقية

.أصماماتا

وآلةلها.صماماتلان!اسيةالةعنالكورنتطور

أوائلفيالصماماتأختراعبعدظهرت،الحديثةإكورنتا

هي،الالةهذهأصبحتماوسرعانعشر،الثامنا)قرن

كتبوقد.الفرقفيالوحيدةالموسيقيةالنحاسيةلة611

في،بالكورنتخاصةاءأبرشالموسيقيينالمؤلفينبعض

البوقبرفقةهذامايكونحثيرأو،السيمفونيةال\وركسترات

فىشيوعاأكثرالكورنتأصبحهذهأيامناوفى.ا!اضقب

الجاز.موسيقى،مجموعاتوفيالموسيقيةأفرقا

المثقب.البوق:أيضاانظر

فيبنيت.القديمةاليونانمدزاأهمإحدىعوردت

يصلالذيالبرزخعلىالتاريخقبلماء!مور

وروبا.أببقيةببلوبونبسيوس

اليونانيةالأسطوريةاثخصياتموطنهومراعتبرها

موقعهاوكانوسيسيفوس،وميديابيلروفون:أضاليةا

ميناءينوجودإلىابالإضافة،البريةللتجارةامشراتيجياا

ولتشوم.سينشريوه!ما:،البرزخطرفيعلى-خيدين

فيمدينةأغنى.مق075عامفيكورنثغدت

منألاقتصاديتفوقها!نىوحافظت،القديمةأ!ونانا

146و.مق404)454فترتيباستثناءسنة1341

فيمستعمرات.مق734عامفيالكورنثيونأس!

غربفىأيونيةجزيرةوحي(الان)كورفركورسيرا

صقلية.فيسيراقوسةفىمستعمراتإلىبالإضافة،أ!ونانا

وهي..مق581عامفيالرياضيةالألعابدورة%نشأوا،

إلاههمشرفعلىسنتينكلايقامعالمىهـ!رجان

بحرفييهاكورنثاشتهرت.بوسيدونالرئيسيالأسطوريا

وبمهندسيهاوالخزفيةالبرونزيةالصناعاتفيالمهرة

للحربالرئيسيالمحرضثكورفكانتوقد.اجحريينا

أثينا.معتجاريةخصومةبسبب،أعبيلوبونيسية

بناؤهاأعيدثم..مأق46عامفىالمدينةالروماندمر

الإمبراطورجعلهاحيثقيهحر،يوليوسمنبأمربعدةيما

المدينةزاروقد.الرومانيةا!اياألمقاطعةعاصمةأوغسطس

المدينةانحصرتفيها.!نيسةوأنشأم51عامبولأغديسا

العصمورفيأكروكورنيثقلعتهافيرئيسيرشكل

.م6981عامفيهاببالتنصالآثارعلماءبدأ.الولحمطى
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هيالكورنثيينإدىرسالة.إلىرسالة،الكورئثدين

منرسائلوهىالجديد.العهدمنوالثامنالسابعالكتاب

فىأسسهاأشاأضصرانيةأالكنيسةأعضاءإلىبولالحواري

اشسائلمنالأولأضصفافيوناقش.اليونانفىكورنث

المتعلقةتلكوخاصةشفهيالهنقلتالتيالمشاكل

منتبقىفيماأجابحينفى.ال!خيسةداخلبالانقسامات

رسالةفىال!صرنثيونأثارهاالتيالأسئلةعنالرسائل

له.أرسلوها

الثانيالجزءمصداقيةفىالدأرسينمنالعديدويشك

قصيرةرسائلعدةمنتتاكفبأنهاويعتقدون،الرسائلمن

المنقحين.أحدبعدفيماجمعهاالكورنثيين،إلىبولمن

أ!صهدافإدصحتهعدءأوذلكصحةعنالنظروبغض

بوا!ب!تالعلاقةإصلاحهوالرسائلهذهمنالأساسى

بتحوي!بدأواقدكانواالكورنثيينإنحيثوالكورنثيين،

الحواريفيهكانأ!ذياالوقتفيآخرينلحواريينولائهم

كورنتإلىوصلواوقدالأولىالرسالةيكتببول

بسلطةيشكونال!صرنثيونوبدأ.بولعلىتفوقاوأظهروا

ليقنع،الثانيةال!ضرنثيةالرسائلبو!وكتب.وصدقهبول

الماضي.فىفعلواكمابهبالقبولالكورنثيين

منالغرىافيبأقصىفييقعإقليمكورلوول

بمناحهالسياحآلأدتيعستمتعصيفكلوفيإنجلترا.

الجميلة.الساحليةوبمناظره،الدافئ

ويساعد.مهموسشانىزراعىباقتصادالإقليمويتميز

الأساسيةاالغذائيةالمحاصيلنضوجفىالمعتدلالمناخ

التاريخيةثقافتهكورلوولولإقليممبكر.وقتفيوالارهار

الضياعمنال!ضيربهأنكمابه،الخاصةوشخصيته

الملكيةالألصرةأبناءأكبرإلىم!جتهاترجعالتيالكورنشية

.كورنوولدوقيةمنكبيراجزءاالضياعوتكون.الحاحصمة

الحكمونظامالسكان

سكانهاعدديفوقالتيكورنوولفيالمدنإن

الصناعيتانوالمدينتانأوستلسانتهينسمة02؟...

وردرث.كامبورنالمجاورتان

علىالوعركورلوولساحاساعد.واللغةالعادات

السفن،حطامحولتدورالتىالأساطيرمنأعثيراظهور

تتعلقأخرىوأساطيرالبحر،وحورياتوالقراصنة

الأساطيرإحدىوتحكيآرثر.بالملكأوالسلتبالقديسين

منرجلاشيطانطاردعندماتكونتقدلويبركةأن

الرملمنبكيسألقىالذيتريجيجليدعىكورنوول

الذي،والحصىالرملحاجزكونثمومن،يحملهكان

البحر.عنالبركةيفصل

موجزةحقائق

ترورو.فيالإقليمقاعةسدمن،:الإقليمحاضرة

،فالماوث،بنزانسيأوستا!،سانت،!درت-كامورلى:المدنأكبر

.بدس،لقسولتا،لوكيلر:ر:،

.2حصما453د:حةالمسا

.(سليحزرملاشا003964)41"0014:ادلعدا

الصيسى،الصلصال،الحراليتالرهور،،الأسماكا:الريشةاللنتجات

.الحصراواتالقصدير،الأردوار،

والحماعة.لفردا:لشعارا

ذاتوهىبهالخاصةالسلتيةأصغتهكورنوولولإقليم

القليلينأنمنالرغ!اوعلى.الويلزيةالحغةباصلة

فيجديدمنظهرقدبهاالاهتمامأنإلاألانيتحدتونها

يقدمالسنويالجورسداحتفالوفي.الأخيرةأأسسسواتا

باللغةالمؤلفةوالأغانيللشعرالجوائزاءصيراالإقليمشاعر

المحلية.

الرياضاتمعظمكورنوولفيتمارس.الترويح

وفي.البحريةالرياضاتأشهرهاومن،المشهورةالبريطانية

العذبة،المياهفيالسمكلصيدجيدةتسهيلاتكورنوول

خاصة.بصفةالبحروفى

السلتية.الرشسقلعبةفيخاصةطريقةولكورنوول

بلدةمنبالقربميجر،كولمبسانتفيمباراةوتقام

يوموفىالرماد،لأربعاءالسابقأصثلاثاءايومفي،ويدبردح

يوما.عشربأحديليهأرزياأصسبتا

مقاطعاتستكورنوولفيتوجد.المحليالحكم

وكرير،ترورو،،فالماوثشاملة،كارك،كاردون:إدارية

وكورنوولوهلىنردرث،كامبورونذلكفيبما

ايفز،وسانتبترانسذلكفيبما،وبنوثأصشماليةا

سيلىوجزر.أوستلوسانتنيوكىشاملة،ورستورمل

كورنوولمنولكل.كورنوولإدارةتحتجزئياتقعوهي

.دفونفيإكسترفيرئاستهالهاواحدةشرطةقوةودفون

ترورو.فىالتاجيةالمحكمةوتنعقد

الاقتصاد

اقتصادفيمهماجانباالزراعةتمثلوالصيد.الزراعة

إنتاجفيوتتخصص،صغيرهالمزارعومعظم.كورلوول

والدواجنالخنازيروتربى.اللحموألقارالحليبأبقار

الإقليموشرقيشماليفيالمزارعونويزرع.كبيرةبأعداد

فىالرئيسىالصيدمركزهىونيولن.الحبوبمحصولات

المنطقة.

مهماكانالذيالقصديرتعدينوالتحجير.التعدين

بسببالثانيةالعالميةالحرببعدأهميتهتلاشت،السابقفي

القصديربمناجمالاهتماملكنالبحار.وراءفيماالمنافسة
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الرئيسىالمركزنيولين

فيالأسماكلصيد

إلىإضافة،كورنوول

لهدهالممماندةالأعمال

القواربكإصلاحالصماعة

وحتىالستينياتمنذجديدمنعادكورنوولفي

المتدنيةالأسعارأدتعندما،العشرينالقرنمنالثمانينيات

الصيني،)الطين(الطفلتحجيروشم.المناجمإغلاقإلى

المحجرانوينتج.أوستلسانتمنطقةفيرئيحسية،بصفة

فييستخدمالذيالجرانيتبنرنمدينةمنبالقربالواقعان

العامة.المبانيمنالكثير

الأنشطةأهممنواحدةالسياحةتعد.السياحق

المعتدلكورنوولمناخيجذبحيث،الإقليمفيالرائدة

فيمنتجعأكبرنيوكىوتعد.السنةأوقاتكلفيالسياح

اللإقليم.

بالزراعةالإقليمفىالمصانعمنكثيريرتبط.التصنيع

منطقةوتصدر.والسياحةوالتحجير،والتعدينوالصيد

إلىوالتحجيرالتعدينمعداتالصناعيةردرث-كامبورن

لإصلاحأحواضبفالموثويوجد.العالمأنحاءكل

أحواضمنالكثيرفىالمراكببناءوسم.السفن

فيوالأشرعةبورثلفن،فيالشباكوتصنع،كورنوول

نيوكي.فيالركمجةوألواح،وبرانس،أنالماوث

لندنمنالقادم03أطريقيدخل.والاتصالاتالنقل

إند.لاندزإلىيتجهثملونسستن،منبالقربكورنوول

بدفونالشماليةكورنوولأخرىرئيسيةطريقتربطأ

رابطاتامارجسرآخرطريقيعبرالجنوبوفي.الشمالية

لندنمنرئيسيحديديخطويسير.بدفونكورنوول

إلىفرعيةخطوطمع،برانسعندمنتهياالإقليمطول.على

للأقماراتصالاتمحطةوتقوم.الساحليةالمنتجعات

البرامجبنقللزرد،جزيرةشبهفى،وتهلىعندلصناعية

وتوجد.العالمأجزاءمنالكثيرإلىبريطانيامنالتلفازية

فيللأطلسيالعابرةوالبرقالهاتفكبلاتأطراف

كورنوولإذاعةوتبثإند.لاندزمنبالقرببورثكرنو،

محلية،محطةوهي،البريطانيةالإذاعةلهيئةالتابعة

أسبوعية.صحفالبلداتمنوللعديدترورو.منبرامجها
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السطح

طرفأقصىفيجزيرةشمبهكورنوول.والحجمالموقع

الرئيسيالبرفىالقصوىالجنوبيةالنقطةوتحوي.إنجلترا

الرئيسيالبرفيالقصوىالغربيةوالنقطةالزرد(،لبريطانيا

منأطولساحليخطولكورنوولإند(.الاندزلإنجلترا

كم.085طولهويبلغآخرإنجليزيإقليمأي

منالداخليالجزءفيالمعالمأبرز.السطحمعال!م

وهى.الضخمةالأربعةالجرانيتبروزاتهوالإقليم

لدمنوتشمل.اطنحدرةوالتلالالبورالأرضمنمساحات

والمن!قة،الشرقإلىوهنسبرو،كورنوولشرقيفىمور،

وهذهإند.لاندزحزيرةوشبه،ردرث-بكامبورتالمحيطة

فوقخامسجرانيتيبروزويرتفع.لالمعادنغنيةالمناطق

مميلى.جزرهوالبحر

زراعية،مناطقرئيسيةبصفةالمنخفضةالأرضوتعتبر

أكثروالجنوب.سبخةأرضوهيلزرد،جزيرةشبهعدا

الجنوبيالساحلومعظم.الشمالمنوخصوبةاخضرارا

تجويفاتمع،غابيةوأراضوحقولمتموجةجبال

رئيسيبش!صلهوالشقا(والساحل.خلابة)خلجان(

رمليةشواطئأسفلهاعندوتقع.العاليةالصخورمنامتداد

ويلي،براونهماكورنوزأ!فيجبلينوأعلى.جميلة

مور.بدمنفيويمثلاهما،م004تورورف،م914

البحرنحوجنوئاكورنوولفيالأنهارمعظموتجري

بادستو.عندالأطلسىفييصبالذيكمل،نهرباستثناء

،وفال،وفوويولوو،تامار،الإقليما:أنهاروتشمل

أكبرمنواحدهو،فالماوثعند،الغالومصبوهلفورد.

العال!.فيالطبيعيةالمرافئ

تيارتأثيرنتيجةبعيدةدرجةإلىمعتدلالطقس.المناخ

م8نحوفبرايرفيالحرارةدرجةومتوسط.الدافئالخليج

فىالأمطارهطولمتوسطويبلغ.م615أغسطسوفى

السنة.فيملما،041نحوكورنوول

ال!نجلولمسكسونعزلم004مشةمنذ.تاريخيةنبذة

.البعيدةالغربيةالمناطقفيالسلتيةبريطانياشعوب

السلتيالقائدكانالأسطوريآرثرالملكأنويعتقد

النصارىكورنوولسكانواحتفظ.الفترةأ!ذه

طفيفةصلةإلالهمتكنولم.بهمالخاصةبثقافتهما

شاركواأنهمبيدالأمر.بدايةفيا!ثنيينابالإنجليز

منالرغمعلى،القوميةالحياةفىأكبربصورةتدريجيا

حتىبهمالخاصةلغتهماستحدامفياستمرواأنهم

.الميلاديعشرالثامنالقرن

وطدالذيهووالنحاسالقصديرتعدينكانولربما

قدالمعدنيناستخراجفيالعملوكان.كورنوولأهمية

لمالعميقالتعدينلكن.سنة2؟...منلأكثراستمر

ذلكوبعد.الميلاديعشرالثامنالقرنحتىيظهر

المهندسينمشاهيرمنالكثيركورنوولخرجت

القاطرةتريفيثيكريتشارداخترعفقدوالعلماء.

أمانمصباحديفيهمفريالسيرواخترع.البخارية

جهازاترنجروزهنريصممكما،المناجملعمال

.الحياةللإنقاذصاروخئا

الصلةذويالأشخاصمشاهيرقائمةتشمل

ارثرالسيرالكتابومن،أوبيجونالرسامبكورنوول

كوسلي،تشارلزوالشاعرمورسر،ديووذافني،كوشكوش

.روزي.ل.أوالمؤرخ

العديدمنواحدةفووي

الرائعةالحلداتم!

ساحلعلىالواقعة

.لوولكور
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فيحليحكمذاتم!قاطعةالشماليلأعورنوول

نسمة.73و007سكانهاعدديبلغبإنجلترا،،كورنوول

مور.بودمنالمقاطعةوتشمل.بودمنمنإدارتهاتتم

لونسستونوأما.الخفيفةللصناعاتمركزوبودمن

ذاتبادستاو،وتشتهر.مشهورةقلاعففيهماوتنتاجل

منتجعوبود.القوأربوبناءالأسماكبصيد،المزدحمالميناء

رائع.شاطئله

مسرحياتكاتبأم(.ا-6684)60بيير،كورلي

الفرنسية،)التراجيديا(المأساةبأبيمايلقبوكثيرا.فرنسى

الفرنسية.البطولة)كوميديا(ملهاةمؤسسالحقيقةفيلكنه

على)الميلودراما(والمشجاةالمأساويةالملهاةكورنيوفضل

أيامه.فىالتقليديةالمأساة

وأ)1636السيدالمأساويةبملهاتهكورنياشتهر

المسرحية،هذهالفرنسيةالأكاديميةانتقدتوقدأم(،637

هذهوتقضي.الكلاسيكيةالقواعدمنعددالكسرها

وتدور،واحدةحبكةمنالمسرحيةتتألفأنالقواعد

الواحد.اليوملايتجاوززمنوفيواحد،مكانفيأحداثها

نأومع.المسرخخشبةعلىممنوعاكانالعنفأنكما

عدداأمتعتأنهاإلاالقواعد،هذهكسرتالسيدمسرحية

علىتركزفرنسيةمسرحيةأولوكانتالجماهير.منكبيرأ

علىتركزمماأكثر،الشخصياتداخلالنفسيالصراع

المصرحخشبةإلىمعهاوجلبت.بالحبكةتتعلقتفصيلات

العاطفيةالطبيعةمعتتواءمجديدةغنائيةلغةالفرنسي

كورفي.للأبطال

منمأخودةكورنيمسرحياتمعظمموضوعات

النماذجتشبهالبارزةشخصياتهومعظم.التاربالروماني

والشرفوالولاءالفخرعندائماتعبرحيثلها،القديمة

وهي،لاتخافالشخصياتفهذه.الفائقةوالشجاعة

والطموحوالانتقامالكراهية:مثلالعنيفةللعواطفخاضعة

كورنيمسرحياتمنكثيرفيويظهرالمتميز.البشري

العاطفيةأبطالهاطبيعةفيوبخاصة،الأسبانيةبالدرأماالتأثر

الأخرىالمشهورةكورنيومسرحيات.والعنيفةالمتغطرسة

بوليكام(،)064سيناام(بم)064هوراس:تشمل

فينظريتهوصفوقدام(.46)4رودوجونأم(؟6)42

عنأحاديتفيوبخاصة،مسرحياتهمقدماتفيالدراما

.م(0661)المأساة

فرنسا.فيروونفيكورفيولد

فرنسيرسامأم(.875أ-)697كاميلكورو،

تقاليدبينفنيةقنطرةتكونوأعماله.والشخوصللمناظر

واهتمامالتاسععشر،القرنأوائلفيالتقليديالتأليف

إلىبعدفيماقادالذيبالطيعةالرومانسيةالحركات

الانطاعية.

منالرغمعلى،التشكيليللتصويردراستهكوروبدأ

حيث،أم825عامفيإيطالياإلىوذهب.والديهغبةأ

بدأوقد.واللونالضوءقيملعبةعلىمنصباأصئاهتمامه

منوقاتمةفاتحةينئكاذجلكي،صلبةموأدعلىالرسم

المناظربرلمماميتاثرهالمبكركوروإنتاجفيويظهر.لألوان

رساميوكذلك،بوسيونيكولاالورين(كلودالفرنسيين

.الميلاديعشرالسالغالقرنفيالألمانالمناظر

لأنكثيرابموسافرأم،828فيفرنساإلىكوروعاد

تحتكورووقعوقدمطمئنا.جعلهدخل،منلديهاساكان

وأصبح،باربيزونقريةفيالطبيعةرساميمنجماعة.شأثير

رسموبدأأسلوبهوغير.الجماعةلهذهالغنائيالشاعر،!دعى

رقيق،رماديحجابعبرإليهينظركانلوكماشيء،كل

كوروأسلوبوتغير.زاهلونذاتالتفاصيلمنقليليبرزه

الأسلوبإلىثانيةعادحيث.ام871عامفينهائياتغيرا

الانتتسمأصبحتأعمالهولكن،صباهفياتخذهالذي

الانطباعيين.وإضاءةبلون

نفسهإمتاعأجلمنالأشخاصلوحاتكورورسم

أيضئا.دينيةلوحاترسموقد.احترافهمجالفيشخصيا

والأخيرةالأولىرسومهوكذلك،للأشخاصلوحاتهوتعد

اسمهوكانباريسفيكوروولد.الفنيةأعمالهأفضل

كورو.كاميلبابتيستجانهوالحقيقي

أمشراليا،فىالبيضالسكانيستعملهاسمعورويوري

السكانأما.الأصليينالسكانرقصاتبهليصفوا

الأغانييؤدونحيث،الأصليينالسكانتجمعاتهيالكوروبوريات

دينية.لأسبابوليسالنفسعنالمرويحأحلمنوالرقص
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يؤدونهاالتيالرقصاتهذهيسمونفهمأنفسهمالأصليون

علىذلكويعتمد،مختلفةأسماء،معسكراتهمفى

رقصبينهاومن.اللغاتواختلافالجهاتاختلاف

ويطلقون،عادةالبيضالسكانيراهالذيوهوالمعسكر،

الخارجي،الرقصأواللعبرقصكوروبوريعليه

المقدسة.رقصاتهمصتواحداليسأنهبذلكويقصدون

ومنالاممترخاءأجلمنوتغنيالعائليةالجماعاتوترقص

تعودر.الاخريناشواررالمحليةالجماعةعنالترويحأجل

تغيير.دونماأبناءهماويوروثونهاقديمأصلإلىرقصاتهما

المنطقةفى،باثرستو،ويلفيلجزرفياقييوشعب

الندبطقوسفير،المعس!رقصفييرتجل،أجةالشما

الموهوبالنادبيؤأفقدفمثلابوكاممانى.تسمىالتي

ا!مخصفضائلفيهايمدحبمالميتالشخصعنأغنيةفجأة

الأغنياتفيالتيويشعصويحفظ.البطوليةوأعمالهالميت

فيداروينقصفمثل،العاديةكيرالأحداثأيضاوالرقص

الثانية.العالميةالحرب

مخرجأول(.-أء019)أكيراكوروساوا،

بفيلمهالدوأ!يةشهرتهوحقهت.عالميةشهرةنالياباني!مينمائي

منجريمةقصةالفيلمهذاويحكيأم(.059)راشومون

ام(،)2ء6نحيالكيفيلمهأما.مختلفةنظروجهاتأردغ

حياتهيخسرمنإرالمأثورالقولعنموثرةبصورةيعبرفهو

الكلابفيلمهفإن،أخرىجهةومنعليها".يحصلسوف

الجريمة.أفلاممنمثيرةميلودراماأم(،49)9الفمالة

أفلامهسلسلةالأخرىالمهمةكورساواأفلامبينومن

محاربياسمعليهميطلقالذيناليابانإتالمحارب!تعن

السامورايمحاربوهيالأفلاماوهذه.الساموراي

سانجورووم(،1691)يوجيمبووأم(،59)4السبعة

عنمأخوذةيابانيةأفلاماأخرجكماأم(.)629

)عرلقماكبثمثلأصشكسبيريةا)المأساة(التراجيديا

أم(.)589)ران(لير،الملكوأم(،)579(الدم

هوالأفلامهذهمنالكثيرإليهيرميماخلاصةأنويبدو

الحكمةمندرجةالإنسانفيهايببنيالتيأطحظهةافىأنه

فإنه،الحقيقيةمصالحهتكمناينبهايحددأنيستطيع

التيالأحداثمنمتشابكخليطفيتورطقدي!ضن

حياتهقصةكوروساواويوردنفسها.عواطفهأوجدتها

ولدأم(.)829ذاتهسيرةشبهفيلمفىالعملية

طوكيو.فيكوروساوا

.ليابانارتيا:نظرا.كوروشيو

يدفاسكويزنسيسكوفرا،كورونادو

حملةقاد،أسبانىمكتشفأم(.0151-554)

سيبولامدنعنبحثاأمريكاغربيجنوبإلىاحضشافية
والمكتشفونالحمرالهنودكانوقد.الأسطوريةاأسسبعا

بالذهب.غنيةالمدنهدهأنيذحصونقبلمنالأ!باد

يجدلمولكنه،الهنديةالقرىمنعدداكورونادوووجد

ذهبية.مدينةأية

،دوكورونانشسكوفرا

صورة!ييظهركحا

رحلتهبدأ.ويثللرسام

السبعالمدلىصليبحث

ترحرإنهاقيلالتي

الأححاروابالدهص

بدلأصلكنه.الكربمة

!مأحزاءإلىوصلذاك

وكسماسندريوجرا

الوسطى.



اكتشافاتالخريطةهذهتظهر

جنويفيكورونادوفرانسيسكو

دونكورونادوبحثأمريكا.غرب

السبعالأسطوريةالمدنعنطائل

.الكبرىوكويفيرامميبولافي

كماالولايةحدودأيضاهناوتظهر

.اليومهي

الرئيسيةالحملةطرقي

الثانويةالحملةطريق-----

الحمرالهنردقرى

الأ!شانيةالمس!وطنة

بعدوطنهوغادربأسبانيا.سلمانكافيكورونادوولد

أخيهنصيبمنالعائلةثروةتكونأنالثريانوالداهقررأن

معام535عامالمكسيكإلىكورونادووأبحرالأكبر.

وأصبح.المكسيكملكنائبميندوزاديأنطونيو

غربيشمالفيالجديدةجاليسياإقليمحاكمكورونادو

.ام538عامفىمكسيكومدينة

المكتشفونأخبرأم953وأم36ءعامىوبين

الذهبية.السبعسيبولامدنوجودعنميندوزاالأ!بان

هذهلاكتشافحملةليقودكورونادوميندوزاواختار

لأسبانيا.ثروتهاملكيةوإعلان،المدن

كومبوستيلامنرحلتهكورونادوبدأأم045عامفي

أممباني،جندي003نحومع،الجديدةجاليسياعاصمة

المناطقفيجيشهوقاد.الهنديةالجماعاتمنكبيروعدد

الولاياتفيونيومكسيكوأريزونابعد،فيما،أصبحتالتي

هنودمستوطناتمنمجموعةوفتح.الأمريكيةالمتحدة

تعرفالتيالمنطقةفىسيبولااسمعليهاأطلقالتيالزوني

قرىعلىكورونادووسيطرونيومكسيكو.بجالوبالان

.أخرىثروةلأيةولا،للذهبأثرأييجدلملكنه،الزوني
791لكوريا

سيبولا،قرىفيمعسكراكورونادوجيشكانوحين

الذهب.مدنعنبحثا؟منفصلةبرحلاترجالهبعضؤام

وهي:،الهنديةبوابلوقرىالجماعاتإحدىوزارت

اليوممكانهافييوجدالتىوتاولروبيكوس،أ.كوما،

حتىيسافرونأوروبيينأولأيضاوكانوانبومكسيكو.

مستوطناتوجدتثانيةجماعةأنكماجراند.ريو،ادي

أولأصبحواثالثةرابطةوأعضاءأريزونا.فيطندية

اذالضيقالكبير)الواديكانيونجرانديصلونروبيينأ

.(ا.لمنحدرات

فىأم054عامفيالشتاء،وجيشهكورونادوأمضى

وفي.جرانديريوفيالبوابلولهنودقريةوهي،قجوكس

وبعد.تكساسالانماهوعبرالجنوبنحوجيشهقاداسبيع

كويفيرا،جرانعنبحثابمتكساسالانهومانحواتجهذلك

وقد.والفضةبالذهبمليئةأنهاتقاريروصلتهأرضوهي

أصبحمماقريبا،كانيونبالودورويصلأوروبيأولهوكان

فيأركنساسنهرشماليوفى.تكساسفيأميرلوالم،ن

وليسالكويفرالهنودمستوطناتكورونادووجدس؟

تيجويكسإلىآمالهخابتأنبعدأخيراوعاد.اذهبا

فيموطنهإلىذهبذلكوبعد،ام541شتاء:!لال

الهنودمعبالقسوةام645سنةكورونادووأتهمنيعوجاليسيا

التهمة.هذهمنبراءتهظهرتولكن،جيشه"ن

السبع.سيبولامدنأيضا:انظر

يمتدالجنوبيةأسترالياغربيجنوبفىجدوللأ!رودج

الجدولإلىموراينهرمصبمنكم88مسافةءتلى

نهرويملأ.كم.23لهعرضأقصىيبلغ.الجنوبفيالمالحا

الموجودةالرمليةالكثبانخلفالمنبسطةالمنطقةاصورونج

وتصليونجهسبند.جزيرةشمبهتشكلوالتي،الشاطئكاتلى

الأمتار.منمئاتعدةعرضهاقناةبالبحركورونجزالر

ألكساندرينابحيرةمياهالسدودمنمجموعةوتفصل

الحدائقمنالعديدوتساعد.المالحةكورونجمياهعنأحذبةا

علىالحفاظفيالمنطقةفيالحيواناتوملاذاتإعوميةا

المنطقة.طيورأبرزهوالبجعطائر.الفطريةا.لحياة

ويساويأدلإشعاعي،النشاطقياسوحدةالكوري

الثانيةفىنووياانشطارا0101كي7.3الواحدامموريا

التغيراتعلىالنوويالانشطارويشتمل.مشعنظيرلىةي

.إشعاعاتأوجسيماتتطلقعندما،النواةفىتحدثأقيا

ماالراديوممنواحدلجرامالإشعاعيالنشاطيساوي،

ألفمنواحداا!ليليكوريويعادلواحذا.كورئابتمارب

الفيزيائياسممنكوريمصطلحواشتق.الكوريكلن

.كوريبييرافرنسيا
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اهتماكوريومارييير

العناصرعنلألحاثهما

الإشاعي.النشاطذات

معالصورة!ىويظههراد

الريففيدراحتيهما

.أم698عامالفرنسي

شرنسيثيمياف!.(م95816091)س،ووري

هواشترك.الإشعاعيالنشاطحقلفيبألحاثهاشتهر

هنريأنطوانهوآحرفرنسيفيزيائيومعهماوزوجته

نطرأم،309لعامأغيزياءافينوبلجائزةلي!!فيلكويريل

لييرواكتشف!.لليورانيومالإشعاعيالنشاطفيأبحاثهم

كيميائيينعنصري!لليورانيومدرامعتهماخلالوزوجته

.والبولونيومالراديومهماعالإشحعاعينشاطلهماجديدين

هوأثثاشحصا!!اديومفيألحاثهمافيمعهمااشترككما

تلقىرلاريصر،شيشوريبييروأ!د.بيمونتحو!عتاف

لفعم!فياطفيزياءأستاذاعم!!كماباريسلجامعةدرا!عته

حولدحوثعلىالمب!صةأعمالهواشعتملت.الجامعة

الحرارةدرجةعرشتوقد.أعفلزاتالمغنطيسيةالخصائصر

بحقطة،فجائيةبطرصقةالخصائصهذهعندهاتتغيرالتي

عندراسةجاكوأحوههونشرأم088عاموفي.كوري

الكهرواجهادية.انظر:.للبلوراتأش!!روإجهاديةاالخصائص

أم(.أ-349)867سكلودوسكاماري،كوري

النشاطحقلفيلألحاثهااشتهرتشرنسيةفيزيائية

،أم309عامللفيزياءنوبلجائزةمنحت.الإشحعاعي

.أم119عامللكيمياءنوبلوجائزة

أيضا-فيزيائيوهو-بييروزوجهاكوريقامت

النشاطذاتالموادتصدرهالذيالإشعاعبدراسة

نشاطعلىيحتوياليورانيومخامأنواكتشفا،الإشعاعي

ثم.نفسهاليورانيومعليهيحتويممال!ضيرأكثرإشعاعي

ففصلا،الإشعاعيالنشاطمصدرعنيبحثانشرعا

نشاطلهماجديدينكيمائيينعنصرينمنقليلةكميات

المسمياليورانيومخاممنأطنانومنأ!عاإشعاعي

العنصرينهذينكوريوماريبييروسمىبتشبلند،

وزوجهاماريمنحتولهذا.والبولونيومالراديوم

فرنسيكيميائيوهو-بكويريلهنريأنطوانوكذلك

فىنوبلجائزة-الطبيعيالإشعاعيالنشاطاكتشف

فىولعملهم،الجديدينالعنصرينلاكتشافهمالفيزياء

الكيميائية.خواصهودراسةالراديومعزل

الراديوممعهدإنشاءفيكوريماريساعدت

وكانتأم،419عامباري!ك!فيحاليا(كوري)معهد

اسمهاوكانببولندا،وار!عوفيولدت.لهمديرةأول

الرياضياتودرسقسكلودوسكا.ماريتتزوجأنقبل

بييرعلىتعرفتحيث،باريسفيوال!جمياءوالفيزياء

.كوري
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العثرين،القردح!سينياتمنتصفومنذ.الدولةلتلكوالتعليمىوالاقتصاديالتقافيالمركزوتمثلالجنوبيةكورلامدنوكبرىالعاصمةسيؤول

الطابالغرلي.داأتالعاليةالمباليبهاوتنتشربالنشاطوسطهايعجحديثةكمدينةمميؤولنمت

كوريا

دولتينمنوتتكوناسياشرقيتمهيمنطقةكورب

.سيؤولمدنهاوأكبروعاصمتهاالجنوبيةكورياإحداهما

الشعبيةكورياجمهوريةفهي،الأخرىالدولةأما

عاصمتهايانجوبيونجالشماليةبكورياوتسمىالديمقراطية

بينماشيوعيةحكومةالشماليةكورياتحكممدنها.وأكبر

للشيوعية.العداءشديدموقفاالجنوبيةكورياتتخذ

الكوريةالجزيرةشبهفىوالجنوبيةالشماليةكورياتقع

للصين.الشرقيالشمالىالجزءمنالجنوبإلىتمتدالتي

بينماالجزيرةلشبهالشماليالنصفالشماليةكورياتغطي

كوريامساحة.الجنوبيالنصفالجنوبيةكورياتحتل

عددأنإلاالجنوبيةكوريامساحةمنبقليلأكبرالشمالية

كورياسكانعددضعفييفوقالجنوبيةكورياسكان

الشمالية.

والشماليةالغربيةالسواحلطولعلىالسهولوتمتد

الجبالتغطيبينمالكوريا،والجنوبيةالشرقيةوالشمالية

الشعبمعظماويعيش.الكوريةالأراضيمنتبقىمامعظم

أوديةعلىأوالساحليةالسهولفيبعيد،حدإلى،الكوري

ال!نهار.

القرنمنالخمسينياتحتىالكوريالاقتصادوكان

العظمىالغالبيةكانتحيثالزراعةعلىقائماالعشرين

الكوريتانالدولتانوقامت.الزراعةفيتعملالكوريينا!ن

صناعتيهما.لتطويرخاصةجهودببذلالتاريخذلكاهمنذ

فيالزراعةمنأهميةأكثر،لذلكنتيجةالصناعةفصارت

الحربأثناءتمامادمرتالتىالشحاليةكورياعاصمةيابخإيوبخ

.أخرىمرةبناؤهاأعيدقدأنهإلا،الكورية
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كوريادولتىس:تت!صلىآساكتحرقىفىجريرةشبهعلىتقعكوريا

لجنوبية.اوكوريا،اصشماليةا

كوريافيبكثيرذأ!كمنأه!يةوأكثرالشماليةكوريا

في،الآنالزراعةفييعملونالذيننسبةوتبلغ.الجنوبية

فقد،ذلكإلىوإضافة.نالس!ظنص!منأقل،الكورشين

أحدتحقيقعلىالجموبيةكورياالصناعيةالتنميةساعدت

أءا.أعاافىالاقتصاديالنمومعدلاتأسرع

عامفيالشمالعلىسيطرتهماالشيوعيوناحكم

!!رياجيوشغزتأم،9ء.عاموفى.ام459

اشتعالفىالغزوهذاتسببوقد.الجنوبيةكورياالشمالية

الحربصراعاتمنجزءأكانتالتيالكوريةالحرب

أقطاروأيدت.الشيوعيةوغيرالشيوعيةالأمبينالباردة

بصفةالمتحدةالولايات-الشيوعيةغيرالمتحدةالأما

واتحادالصينساندتبينما.الجنوبيةكوريا-رئيسية

وهما-()السابقالاشتراكيةالسوفييتيةالجمهوريات

فىالحربوانتهت.الشماليةكوريا-شيوعيتاندولتان

انتصارأيحقهتلمالجانبينمنأياأنإلا.ام539عام

دائمة.سلاماتفاقيةأيعلىالتوقيعأبدا،،يتمولمكاملا

انظر:،الحربهذهعنأكثرمعلوماتعلىوللحصول

الكورية.الحرب

الحكمنظام

بمقتضىجمهوريةالجنوليةكورياتعد.الجنوبيةكوريا

الوطنيةالحكومةقادةانتخابعلىينصالذيدستورها

حريةمثلالحرياتضمانعلىينصكما.الشعببواسطة

تقييدالحكومةاستطاعةفيأنهإلا.والأديانالصحافة

.الحريات

رئيعم!هوالجنوبيةكوريارئيس.الوطنيةالحكومة

الشعبوينتحبواحد.آنفيالحكومةورئيسالدولة

إعادةيمكنولاسنواتخمسمدتهالولايةالرئيس

يقوم،أولوزبربتعيينالرئيسيقومصما.أخرىمرةانتخاله

أعضاءمنعضوا03إلى15بينوماالح!صم،دفةبتسيجر

الح!صمة.دوائررئاسةيتولونالدولةمجلس

)الجمعيةالجنوبيةلكورياالتشريعيالمجلسيتكون

الجمعيةأعضاءالناخبونويختارعضوا.992من(الوطنية

للكوريينيحقكما.لمشواتأرلغقدرهالفترةالوطنية

ذلكفوقماأوالعشرينسنبلغواالذينالجنوب!ت

.الانتخاباتفىالتصويت

تسعإلىالجنوبيةكورياتنقسما.المحليالحكم

،بوسانكوانجو،،إنشون:هىمدنوخمس،تمحاف!إ

تنقسم.محافظاتبمثابةالمدنهذهوتعذتاييجو.،سيؤوأ!

وهيالحكموحداتأنواعمننوعهبإلىمحافظةكل

000/05منأكثرسكانهاحجميبلغالتيالمدنأ-

العمدبتعيينالقوميةالحكومةتقوم.المقاطعات2-نس!ة

المسؤلينمنالعلياالوظائفوشاكليالمحافظاتوح!صام

المحليين.

محكمةأعلىهيالتيالعليا،المحكمةتتكون.المحاكم

القضاةمنوعدد،للقضاةرئيسمنالحنوبيةكوريافي

،القضاةرئيسالدولةرئيسويعينقاضيا.21إلىيص!

علىبناءالمحكمةفيالاخرينالأعضاءأيضايعهبح!ما

لجمئالقضاةالخدمةمدةوتحدد.أغضاةارئي!رمنتوحيه

محاكمثلاثالجنوبيةكوريافيوتوجد.سسواتبخص!

قراراتضدالمرفوعةالامشئنافاتفىتفصلللاستئناف

العشر.المقاطعاتح!امحا

الذيالديمقراطيالليبراليالحزبيعد.السياسيالنظام

أقوى،أم099عاممستقلةأحزابثلاثةمنتكوينهتم

منأعضاؤهيشغلحيث،الجنوبيةكوريافىسياسيحزب

كماآخر،حزبأييشغلهمماأكثرأ!طنيةاالجمعيةمقاعد

وحزب.الأخرىالقوميةالحكومةمناصبمعظميشغلون

والديمقراطية.السلامحزبهوالرئيسيالمعارضة

أكبرأحدالجنوبيةكورياتمتلك.المسلحةالقوات

وقدفرد.052).00مايقاربيضماالعالمافيالجيوش

يمثلهالذيالتهديدبسببالكبيرةالقوةهذهالجنوبأسر

الجنوبيةكورياتملككما.الشماليةكوريامعالصراع

بنحوتقدرجويةوقواتفرد000.06تضمبحريةقوات

سنمنالرجالتجنيدالحك!مةوتستطيعفرد.ء.،...

يمكنكماشهرا.3و.26بينتتراوحلمدة03إلى17

تطوعي.أساسعلىالمسلحةللقواتالانضمامللنساء

السلطةالشماليةكوريايفئدستور.الشماليةكوريا

فيالفعليةاسميا!حيةالسلطةأنإلا.أسشعبايدفىالسياسية

العمال)حزبالشماليةلكورياالشيوعيالحزبيد

أفرادمنفقط%أأالحزبلهذاوينتمسب(.الكوري
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الرمزهذاويحسد.والأزرقالأحمراللونينمنتتكوندائرةبها

والمهار،الليلمتلالكونفىالأصدادبيرالتوازنالقديمالاسيوي

.والموتوالحياة

أ=!هلململمأ!

موجزةحقائق

الجنوبية.كوريا

مسيؤول.:عمةالعا

الكورية.اللغة:الرسميةاللغة

كوريا(حمهورية)منجوك-تيهان:الرسمىالاسم

دامساحةباممتثناءالجزر،تاملة2كم263.99:ا!لساحة

إلىالشمالم!:ا!لسافاتأطول.السلاخالمنزوعة2كمأ،262

وطول،كم892الغر!إلىالشرقومى،كم048الجنوب

كم.أ،813الساحل

سطحفوقأم،59،هالا()جلسانهالا-ارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحهوارتفاعأقلالبحر،

4هلم615لم...:ام699لعامالسكانعددتقديرات:السكان

78%:السكانتوزيع2.اكمنسمة945السكانيةالكثافة.نسمة

السكانعددبلغأم99،تعدادوحمسب.ريفيون%22وحضر،

،م2،،1لعامالسكانعددتقديراتأما،نسمة52.43.لمأ99

نسمة.)0174/47".ف!

البصل،،الصينيالكرنبالشعير،،التفاح:الزراعة:الرئيسيةالبتجات

.الحلوةالبطاطاالصويا،فولالأرز،،البطاطص

أجهزة،المعدات،الملابس،ئيةال!جمياالمواد،السيارات:لصناعةا

الأبلكالق،خش!،الالات،الكهربائيةالأدواتالحاسو!،

الحديد،الأحذية،السفن،طيةالمطالإطارات،الغدائيةالصناعات

الأنثراسيت،فحم:التعدين.المنسوجاتالتلفاز،أجهزة،الصل!

المحار،القادوح،سمك:السمكالتنحسق.صيد،الحجريالفحم

البولوك.سمك

النقود.انو:،الصغرىالوحدةللعرفة.وون:الأسامميةالوحدة:العملة

يضعالذيهوالحزبفإن،ذلكمنالرغموعلى.الشعب

.للانتخاباتالمرشحينجميعباختيارويقومالبلادقوابن

المناصبفيتعيينهميتمالذينجميعيحظىأنويجب

الصحافةحريةعلىالدستوروينص،الحزببموافقةالعامة

هذهيقيدونالشيوعيينأنإلا،الكلاموحريةالدينوحرية

البلاد.علىسيوتهملضمانالحريات

102ياكور

النبالةوشعارالشمايىةكورياعلميبرز.الشماليةكوريااشعارات

الأرزنباتالىجمالةشعارويبرز.الشيوعيةتمثلحمراءنجمةبهاالخاص

.للشمالوالصناعةالزراعةأهميةيمثلانوهماكوباءتوليدمحطة

لية.لشماا،كوريا

يانج.بيونج:العاعممة

الكورية.:الرسميةاللغة

أغوكونجو-إنمين-جوويمنجو-تشوسن:الرسميالاسم

(.الديمقراطيةالشعبيةكوريا)حمهورية

السلاحالمنزوعةالمنطقةبامشثناءالجزرشاملة2كما538/02:اللساحة

الجنوبإلىاكمالمن:ا!ل!افاتأطول.2كما،262ومساحتها

كم.أ/070الساحلطول،كم515للغربالشرقمن،كم595

وأقلالبحر.سرلحفوقم4.742بكيتوجبل:نقطةأعلى:الارتفاع

س!إلبحر.:ارتفاع

نسمة،07/03/42""أم9!6لعامالسكانتقديرات:السكان

حضر،%16:السكانتوزيع،2اكملسمة202:نيةالسكاالكثانة

26لم.000248م1002لعامالسكانتقديرات.ريفيون93%و

الأرز،،الطهاطس،لدخنا،ميةالشاالذرة:لزراعةا:لرئيسيةا.للنتجات

القمح.

لسمك:ا!يد.الزنك،التنحسق،المغنسيوم،الخاملحديدا:عةلصناا

المالحة.المياهأسماكمنعديدةوأصنافالمحار،

النقود.انظر:،الصغرىالوحدة.لمعرفةوون:الأساسيةالوحدة:العملة

وأقوى.ريةالجم!رئيسيرأسها.الوطنيةالحكومة

المركزيةالل!ضانهيالشماليةكوريافيالدولةآجهزة

فىتكونولىخهاحجمهافيتتفاوتاللجانوهذه.لمشعب

المجلسويئ!خب.الوأحدةللجنةالعادةفيعضوا02حدود

الأعلى،الث!بمجلسوهو،الشماليةلكورياالتشريعى

جميعاهمالذيز،،المسؤولينهؤلاءأنإلا.اللجانإعضاء

فىالمناصبيتولونإنما،الشيوعىالحزبفيبارزونأعضاء

.الحزبفىمراكزهمبسببللشعبالمركزيةاللجنة

ينتخبهمعف!ا687منالتشريعىالمجلسيتكون

أعلىالدستوربمقتضىويعد،!شواتأربعلفترة1الشعب

ضعيفةقوتهلكن،الشماليةكوريافيحكوميةسلطة
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وفقاويعملالعامفىفقطأسبوعينأوأسبوعلفترةويجتمع

الشيوعي.الحزبلركبات

تسئإلىالشماليةكورياتنقسم.المحليالحكم

تشونجكنج،:وهيبعينهامدلتأربعأنكما،محافظات

بوضعأيضاتتمتعيانجبيوجكايسونغ،،هامهونج

،المدن:الصغرىالسياسيةالتقسيماتوتشمل.المحافظات

العمالية.والمستوطنات،والقرى،والبلدان،والمقاطعات

مجلساالأقساممنقسمكلفيالمواطنونوينتخب

المحلي.الحكمشؤونبإدارةيقومللشعب

كوريافيمحكمةأعلىالمركزيةالمحكمةتعد.المحاكم

الشيوعيالحزببوساطةقضاتهااختيارويتمالشمالية

المحاكمتشملكما.الأعلىالشعبمجلصوينتخبهم

ومحاكمالمحافظاتمحاكمالشماليةكوريافيالأخرى

الشعب.

فردمليونقوامهجيعشمنتتكون.المسلحةالقوات

قوامهااحتياطوقواتفرد،000.08قوامهاجويةوقوات

فرد000.04قوامهابحريةوقواتفرد،000.005

ملايينستةتفوقمحليةمليشياقواتإلىبالإضافةتقريبا،

الحكومةوتقوم،جزئيةعسكريةبخدمةأفرادهاويقومفرد،

52و02بينتتراوحسنفىهمالذينالرجالبتجنيد

فيمدتهمتكون،حيثالسمكريةالخدمةفيللعملسنة

ثلاثوالبحريةالجويةالقواتوفى،سنواتخمسالجيعش

.سنواتأرلغأو

السكان

الجنوبيةرياكمفيالسكانعدديبلغالسكا!.عدد

نحوالث!اليةوكوريا،نسمة000.614525زحو

من%78يقارب!ماولعيش،نسمة007.03.42ا!

فيالشماليةكورياسكانمن%6وأالجنوبيةكورياسمكان

.والصغرىالكبرىا.لدن

سكانهايبابم!دجنوبيةكوريةمدينة12نحوهناك

ويبلسيؤولهىمدينةأكبر.نسمة004لأ...ءإيفوق

سكانيببكلددبينما.نسمةملايينعشرةسكانها-تدد

نأكما.ف!ةمليون.53مدينةأكبرثانيةوهيبرسان

سكانهايبل!ددالشماليةكوريافىمدنخمس!ضاك

يانجبيوجهمبمدينةوأكبر.نسمة004و..."،يفوق

نسمة.مليون52.سكانهاعدديبلغأقيا

فىشعبيةالغربيالزيأساليباكتسبت.الملابس

الناسمنالعد!دأنإلا.المدنفيوبالذاتالجنوبية؟صريا

التقليدية،الأزيا-،يرتدونمازالواالمدنوبعضالريفؤتي

مماأكثرنةالملمالتقليديةالأزياءارتداءإلىالنسوةتميلو

القطن.منالتقليديةالملابسمعظموتصنع.الرجالبلهعل

إلىتتدلىكاملةتنورةمنتتكونللنساءالتقليديةوالأزياء

الرجاليرتديكما.ضيقةلمشرةإلىإضافةالركبةأسفل

.وستراتوقمصاناواسعةءمراويل

الملابسيرظ-ونالشماليينال!صريينمنالكثيرزالوما

بالزيأشبهعاديأملابسيرتديمعظمهمأنإلاأشقليدية،ا

تتمئجنوبيةكوريةأسرة

بمماسمةحلويةبنزهة

السنويةالاحتفالات

الخريففصلبقدوم

وهدا.)تشوسوك(

)تشوسوك(للاحتفاا

أيضايسمولهالدي

قرب!مالقمرمهرجان

ذلكويتمسبتمبر.نهاية

الجصادببدايةالاحتفال

وقتايعدالذيالخريففي

صلواتلأداءمساسبا

الأسرةهدهوأفرادالشكر.

منبالقربلالتنزهيقومون

بذلكوهم،أسلافهمقبور

لأحدادهمالاحتراميمدون

الشكر.صلاةموسمفي



كوريا402

كوريافيزراعيةقرية

منتتكونالجنوبية

صغيرةمنازلمجموعة

.وحقول،الألوانراهية

كورياأراصىمعظم

يملكهاالزراعيةالحمودية

وكتير،الخاصالقطهاع

الذينايزارعيرمن

البحرمنبالقر!يعيشون

صيدمندحلهميزيدود

السمك.

المحلاتمنملابسهميشترونالناسهؤلاءومتل.النظامى

الدولة.منمجاناعليهايحصلونأوالدوأسةتملكهاالتي

ذاتالأزياءيلبسونالمدنفيالناسمنأصكثيراول!ش

الغربي.الطالغ

مبانفىالس!ضيةالشققمنالكثيربناءتم.الإسكان

سيؤولفيحدشةالمبانيمنوالكثير.الارتفاعشعاهقة

معظمانإلا،الجنوبيةكوريافىالأخرىالكبيرةوالمدن

تتكون،الريفيةالمناطهتفىوبالذات،الجنوبفيالمساكن

أطوبباتشييدهاتمأرضىطابقذاتتقليديةمبانمن

الإسمنتية.الكتلمنأومحلياالمصنوع

الشمالفيالمنازلمعظمكانتكوريا،تقسيمقبل

الشمالفيالشيوعيينأنإلا،الجنوبفيالمنازلنمطمثل

المزارعفىسكنيةمجمعاتشكلفيشققاشيدوا

كوريافيالمدنس!صانمعظماويعيش.الريففىالجماعية

بعدبناؤهاتمغرفتينأوواحدةغرفةذاتشققفيالشمالية

المسؤولينكبارعداالمدنسكانمنوقليلأضقسيم،ا

المنازلجميعتتمتع.منازليملكونالذينه!ا،الحكوميين

ال!ئهرباء.بخدمةتقريباالشماليةكوريافي

ومنالأرز.هوأحصريينااالرئيسيالطعام.الطعام

وبعض،السمكأصشعير،ا:الأخرىالشائعةالأطعمة

الخضراواتوبعض،والكمثرىوالخوخالتفاحمثلالفواكه

وجبةوتعد.الحلوةوالبطاطاوالبطاطسالفاصوليامثل

وهيالأرز،بعدشعبيةالوجباتأكثرمنادكيمتشى

وعددالأبيضوالفجلوالبصلأصينياال!صنبمنخ!يط

ويعتبرجدأ.الحارةالبهاراتمعالأخرىالبهاراتمن

ازديادفىأنهإلاقليلاالألبانومنتجاتاللحوماستهلاك

مستمر.

الجنوبيةلكورياالرسميةاللغةال!صريةأصلغةاتعد.اللغة

اللغةكلماتنصفنحوأنكما.الشماليةوكوريا

تشبهالكوريةاللغةقواعدأنإلا.الصينيةاللغةمنالكورية

الكوريةاللغةفيالألفبائيةوتتكون.اليابانيةاللغةقواعد

الكوريونويستخدمحرفا.24منهانغولتسمىالتي

جانبإلىكتابتهمفيالصينيةالرموزبعضالجنوبيون

فقط.الهانغولأ!شماليونايستخدمبينماالهانغول

منالأربعينياتأواخرمنذالكور!انبذلت.التعليم

النظمإصلاحأجلمنخاصةجهوداالعشرينالقرن

نسبةارتفعت،لذلكونتيجةبهما.الخاصةالتعليمية

%ء.منأقلمنوالكتابةالقراءةعلىالقادرينالكور!ت

أوأئلفى%09منأكثرإلىالأربعينياتامنتصففي

والطلابالحكومةوتقدم.العشرينالقرنمنالتسعينيات

للكبار.والكتابةالقراءةبتعليمخاصةفصولأالمتطوعون

جميعالجنوبيةكورياقوانينتلزم.الجنوبيةكوريا

تش!لالتيالتعليمفيالابتدائيةالمرحلةبإتمامالأطفالا

بجزءالتكفلالاباءعلىويجب.مشة11سحتىأستلاميذا

التكلفة،تلكمنالرغمعلىأنهإلا،أبنائهمتعليمتكلفةمن

الابتدائية.المرحلةإكمالمنتقريباالتلاميذجميعيتمكن
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علىيتلقونالكوريينوكلالأطفاللكلتقريبامتاحكوريافيالتعليم

فيابتدائيةمدرسةفيفصلالصورةفي.وثانوياابتدائياتعليماالأقل

الجنوبية.كوريا

الدراسةإكمالبعدالجنوبىالكوريالطالبوينقل

ثمسنة(أ4-أ2سنفي)المتوسطةالمدرسةإلىالابتدائية

تكلفةوترتفعمشة(ا-7أ5سن)الثانويةالمدرسةإلى

مايقاربيتمكنولكن.الابتدائيةالمدرسةبعدالتعليم

مواصلةمن(سنةأ-7ا2سن)فيالأطفالمن%75

للوظائفالطلابيعدالذيالمهنيالتدريبويبدأ.الدراسة

مرأحلجميععبرويستمرالمتوسطةالمدارسفيالصناعية

العليا.التعليم

بأيالالتحاقالمؤهلينالعلياالمدارسلخريجيويمكن

منأكثرعددهاالبالغالجنوبيةبكورياالمدرسيةالكلياتمن

واسعةمجموعةفيتدريباالمدارسهذهوتقدم.كلية002

بالجامعاتالملتحقينالطلابعددويبلغ.الموضوعاتمن

منأكثرالجنوبيةكوريافيالصغرىوالكلياتوالكليات

طالب.مليون

الأطفالالشماليةكورياحكومةتلزمالشمالدة.كوريا

واحدةسنةفيهابماعاما11لفترةالمدارسفىبالدراسة

التعليم.نفقاتجميعالدولةوتدفع.المدرسةقبلمالمرحلة

الصيف.فصلمنجزءاللدولةيعملواأنالطلابعلىولكن

الشماليةكوريافيالابتدأئيةللمدرسةالمحددةواسمن

01بينالمتوسطةوالمدرسة،وتسئسنواتستبينتتراوح

الحزبموافقةعلىالحصولمنللطلابويلابد.ممنة51و

المتوسطة.المدرسةمرحلةبعدالتعليملمواصلةالشيوعي

مدتهاعليابمدرسةالتعليمفييستمرونالذينويلتحق

تقدممشواتأرلغأوثلاثمدتهافنيةمدرسةأو،مشتان

العلمية.والوظائفالهندسةفيتدريبا

لإكيمجامعةوهيواحدةجامعةالشماليةلكوريا

متخصصة.كلية015منوأكثر،يانجبيونجفى!سونج

التخصصمجالالىتمنمجالفىتدريباكليةكلوتقدم

التعليم.أووالطبوالهندسةارراعةم!

ومداريرلل!نبار،المسائيللتعليممدارسالحكومةتوفر

.للعمالالمراسلةطريقعنودوراتالمصانعفيللتدريب

الأديانليحريةالجنوبيةكورياحكومةتسمح.الدين

الأديانالثعممالفينظيرتهاتشجعلابينمامطلقةبصورة

الشيوعية.التعاليممعلتعارضهانظرا

تأثيرتحتالقدير،الكوريةالفنونتطورت.الفنون

وتمثلتشية،والكونفمالبوذيةالتعاليموتأثيرالصينيةالفنون

واحترام،الصبيعةحبفيالفنونلهذهالشعبيةالموضوعات

ممارسةالفنيةالأشكا!،أوسعوتشمل.للملكوالولاءالتعلم

سم.والموالنحتالخزفوأعمالوالشعرالموسيقى

العملمسارعلى(الحكومةتسيطرالشماليةكوريافي

الشيوعيةالي،دئمعتتعارضالتيالفنيةالأعمالوتمنعالفني

الحزباساتسيالتأييدإظهارهمعلىالفنانينوتشجع

كوريافنانويت!تعبينما.الفنيةأعمالهمخلالمنالشيوعي

فيالتقليديةالموضوعارتيتناولونحيثأكبربحريةالجنوبية

الغربية.للة!ونالعديدةمإلأشكالشعاملونكماأعمالهم

السطح

الجزءمنالجنوبإلىالكوريةالجزيرةشبهتمتد

أكملأ.8.نحوطولهاويبلغللصن.الشرقيالشمالى

الساحليلخطاطوليبلغكما.كم551لهاأتساعوأكبر

منجزءات!مون-جزيرة؟3...تقعكم،3882.نحو

.الجزيرةأشبهوالغربيةالجنوبيةالسواحلعنبعيداكوريا،

تبلغإجماليةمساحةالمذكورةوالجزرالجزيرةشبهوتغطي

شبهشرقالواقع،اليابانبحرويفصل2.كم284.022

الأصفرالبحركمايقع.واليابانكوريابينوالجزر،الجزيرة

جنوبها.إلىكورياومضيقكوريا،منالغربإلى

وهي:رفصسيةأقاليمستةعلىكورياوتشتمل

الشماليةأ!الجبا2-الغربىالشماليالسهل-أ

الوسطىا؟خبال-4الشرقيةالساحليةالمنخفضات3-

؟.الغربيالجنوبيالسهل6-الجنويالسهل5-

الساحل،!ولعلىيمتد.الغربيالشماليالسهل

المنحدرةالتلالوتقسم.بكاملهالشماليةلكورياالغربي

ويشتمل.المنب!!ةالعريضةالسهولمنسلسلةإلىالمنطقة

لكورياإزراعيةاالأرضمعظمعلىالغربيالشماليالسهل

الصناعيةاصالمراأيضاالمنطقةفيتقعكما.الشمالية

يعيشكما.يائجبيونجذلكفيبماالشماليةلكورياالرئيسية

المنطقة.هذهفيالشماليةكورياسكاننصفيقاربما

الغربيالشمالىالسهلشرقيتقع.الشماليةالجبال

الشمالية.لكورياالوسطىالمنطقةكلتقريباوتغص
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الذيالجنوبىالسهل

الساحلطولعلىيمتد

الجنوبيةل!ضرياالحولي

مهمة.اعيةزممطقةيعد

سلسلةصويصم

لينهاتفصلالتىالس!ل

وبمتاز.منحفضةتلال

بأسهالسهلهداماح

كوريا،فياعتدالأالأكثر

سكادربعنحوويعيمق

هذه!يالجوليةكوريا

المسطقة.

هذهوتمثل.أخاباتاتغطهاجبالمنالإقليممعظماويتكون

.الغالاتومنتجاتالنفيسةللمعادنمهمامصدراالجبال

الجبالممطقةفييقعركورياجبالأعلىباي!ضوجبل

والصينالحنوبيةكوريابينالفاصلةالحدودعلىالشمالية

أنهارأطولأ!يانهرويجري.م474.2إلىارتفاعهويصل

الحدودطولعلىوالجب!!منالغربيةالناحيةمنالشماليةكوريا

تيومننهريعدشمرفارالأصفر،البحرحتىك!ا097لمسافة

وصعيشاليالانبحرإلىبايكتوجبلمنيمتددحدودياخطا

أجة.أسشمااأالحبامنطقةشيالشماليةكورياش!صانردنحو

الساح!!حلتعطى.الشرقيةالساحليةالمنخففمات

منالشريحةهذهتتكونتقريبا.الشماليةلكورياالشرقى

اليابانوبحرالشماليةالجبالمنطقةبينماتقعالتيالأرض

منخفضة.تلالبينهاتفصلالضيقةالسهولمنسلسلةمن

وي!صمسب،الزراعيةبالأراضيالضيقةالسهولهذهتزخر

هنالك.المنطقةفىالبحرلوجودن!اأهميتهالسمكصيد

الساحليةالشرقيةالأراضىفيصناعيةمناطقأيضا

فىالشماليةكورياسكانربعمنأكثرويعيش،المنحفضة

.السكانكثيفةالصغيرةالمنطقةهذه

شرقيأنحاءكلفيالمنطقةهذهتمتد.الوسطىالجبال

كورياجنوبيمنصغيرجزءوفيووسطهاالجنوبيةكوريا

الجبالمنطهقةمعظماالجبليةالغاباتتغطي.الشمالية

أوديةوتستغل.الساحلمنكبيرجزءذلكفيبماالوسطى

طولعلىتقعالتيالأراضيوبعضالتلالوسفوحالأنهار

سمكيةبثروةالساحليةالمياهتزخركما،الزراعةفىالساح!!

منطقةفىالجنوبيةكورياسكانربعمنأكثريعيعش.كبيرة

الوسطى.الجبال

لكورياالجنوبيالساحلكليغطي.الجنوبىالسهل

سلسلةمنالمهمةالزراعيةالمنطقةهذهوتتكون،الجنوبية

صناعيمركزوهيبوسالىفيهاوتقع،منخفضةتلالتفصلها

طولهيبلغالذيناكتونجنهر.الجنوبيةصوريافيمهما

عبرمسارهويأخذ.الجنوبيةكورياأنهارأطولك!ا525

مضيقوحتىالشمالفيالجبالمنطقةمنالجنوبيةالسهول

المنطقة.هذهفيالجنوبيةكورياسكانربمنحويعيشكوريا.

طولعلىالحسهلهذايمتد.الغربيالجنوبىالسهل

وكمعظمتقريبا.بكاملهالجنوبيةلكورياالغربيالساحل

تلالمنتتكونالمنطقةهذهفإن،أعورياأصساحلاباقى

هذايضمكما.زراعيةأمنصقةمكونةوسهولمنحدرة

مديخةحولالجنوبيةاشئيسيةأصماعيةاالمنطقةأحسه!ا

الشرقفيالجبالمنالمنطقةهذهالهاننهريعبرو.سيؤوأ

كورياسكاننصفحواليويسكنالأصفر.البحرحتى

المنطقة.هذهالجنوبية

كوريا،فيجزيرة3و...منأكثرهنالكالجزر.

شيجيوجزيرةوتعدمنها.الكبيرةالجزرفيالسكانويعيع!

جزرأكبرالجزيرةشبهجنوبكم08بعدعلىتقعالتي

الجزيرةلهذه2.كما0،08مساحتهاوتشغلكوريا،

لسلطةالأخرىالجزرتخضعبينماالمحليةحكومتها

جبالأعلى.الكوريةالأراضيداح!!محليةحكومات

فوقام059ويرتفعسان-هالاجبلالجنوبيةكوريا

شيجيو.جزيرة

لمناخا

.العامطوالكوريامناخعلىالموسميةالرياحتسيو

خلالالشرقيوالجنوبالجنوبمنالرياحهدهوتهب

باردةتهببينمارطبا،حاراجوامعهاوتحملالصي!

باردا.الجوويكونالشتاءخلالجافة

فيأخرىإلىمنطقةمنقليلاالصيفيالجويختلف

فييوليوشعهرفىالحرارةدرجاتوتتراوحكورياأنحاء

الساحلالجبالكتلوتحمي.م27و12بينالمتومعط
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ونتيجة.الشتويةالموسميةالرياحمنالجزيرةلشبهالشرقي

دفئاأكثربشتاءعموماينعمالشرقيالساحلفإن،لذلك

فيالحرارةدرجاتمتوسطيتراوحكوريا.مناطقبقيةمن

فيم152-ولكورياالشرقىالجنوبفيم2بينيناير

الشمالية.الجبالمنطقةمنأجزاء

الأمطارمنمجموعة)وهىالتساقطكميةتتراوح

أنحاءكلفي(أخرىرطوبيةوأشكالالذائبوالجليد

تتراوحالشماليةكورياوفي.سمأ03و75بينماكوريا

ويعودمناطقها.معظمفيسنوياسما5و.75بينالنسبة

الغزيرةللأمطاركوريافيالسنويالتساقطمقدارنصف

وفي.وأغسطسيونيوشهريبينالفترةفىتهطلالتي

شبهمرتينأومرةالتايفونإعصاريضرب،السنواتمعظم

وأغسطس.يوليوشصيخلالالجزيرة

الاقئصاد

الشمالىوالكوريالجنوبيالكوريالاقتصاديشهد

.أم539عامفيالكوريةالحربنهايةمنذمتسارعانموا

رغمالزراعةعلىأساسايعتمدالاقتصادكان،الحربفقبل

الخفيفة.الصناعاتبعضالشماليةكوريالدىكانأنه

فيأهميةيكتعسبالصناعيوالإنتاج،الحربمنذولكن

صناعةتطورتفقد،ذلكإلىوبالإضافة.البلديناقتصاد

والتجارة،الحكوميةوالخدماتالاتصالاتمثلالخدمات

النقل.ووسائل

والخدماتالبضاؤقيمةإجمالىيبلغ.الجنوبيةكوريا

بلايين012مايقاربالجنوبيةكوريافىسنوياالمنتجة

الوطنىالنابخالإجماليةالقيمةهذهتمثل.أمريكيولارا؟

الوطنيالناتجمن32%الصناعيايإنتا!يمثل.الإجمالى

%58ادأما،%01الزراعىالإنتاجيمثلبينما،الإجمالي

الزراعةالتطاعيوظف.الخدماتأنشطةمنفتأتي،المتبقية

الجنوبيةكوريافىالعاملةالأيديجملةمن%02أحو

في5%0ويع!صلأيضا03%الصناعةقطاعيوظف،ينما

.الخدماتشطاع

أحديعدصضاعيااقتصاداالجنوبيةكورياتملك.الصناعة

الخاصالةطاعويمتلك.العالمفينمواالاقتصادياتأسرع

من75%فبةالتصنيعويمثلتقريبا.البلادصناعات.كل

الطعامصناء!اتوتقوم.الجنوبيالصناعيالإنتاججملة

باستخدامالنعسيبموصناعةوالاحذيةالملابص!صناعاتأ

تمكنتلقد.أخرىصناعاتأيتستخدمهمماأكثرءكلمال

الكوريةوصبامنذالثقيلةالصناعةتطويرمنالجنوبية"كوريا

المنتجاتمجالارتفيرئيسيامنتجاتعدالانوهى

،والالياتوالفولاذ،،،والحديد،والأسمدة،الكيميائية

العشرين،نالقرمنوالثمانينياتالسبعينياتوفي.السفنأ

وقطعوهـمداتالسياراتإنتاجالجنوبيةكورياعلورت

التلفاز.وأ،جهزةوالنظاراتالكهربائيةوالتوصيلاتالحاسوب

،الورقصمنيع2الجنوبيالكوريالصناعىالإنتاجشيشمل

المطاطية.والإطارأتالصينيوالخزفالأبلكاشخشب!

مزرعة2).000،00هنالك.السمكوصيدالزراعة

قليلاإلاواصدهتكارعلىتزيدلامساحتهاستوسط

ويعد.ا-فاصللقطاعملكيتهاتعودالمزارعهذه؟معظم

الرئيسي.المحصولالأرز

المظعيةالمجمعاتإنتاجساعدولقدالشري!.القرنمنالحمسيفياتبدايةمنذوالج!وليةالشماليةالكوريتينمنكلفىسريعات!هورتالصناعة

السريع.مموهعلىالبلديناقتصاداليسار(،)علىالشماليةكوريافيالفولاذو!صنع(،اليمين)على،الجويةكوريافيالبترولمصفاةمثل
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مجالفىالرائدةالدولإحديالجنوبيةكورياتعد

منمختلفةأنواعاتصطادحيثالعالمفيالأسماكصيد

كثيرويلجأ.والبولوكوالمحارالقادوحسمكمنهاالأسماك

السمك.صيدطريقعندخلهمزيادةإلىالمزارعينمن

المتحدةوالولاياتاليابانتعد.الخارجيةالتجارة

الشريكةالدولالسعوديةالعربيةوالمملكةالأمريكية

صادراتوتشملتجارتها.فىالجنوبيةلكورياالرئيسية

الجاهزةوالملابسالسيارات:الأسامسيةالجنوبيةكوريا

والفولاذوالسفنوالأحذيةوالأسماكالإلكترونيةوالأجهزة

أعفطواالكيميائيةالموادوارداتهاتشملبينماوالنسئ.

.والاأجاتالصناعيةالخامالموادوبعضالخام

نظامأالجنوبية!صريافىالحكومةتمتلك.المواصلات

تربطحيثالطرقمنوشبكةالحديديةللسككممتازا

كورياسكانمعظم.الرئيسيةالمدنالسريعالمرورطرق

منالمواصلاتوسائلوتقومممياراتيمتلكونلاالجنوبية

المنتظمة.حدماتهابتقديموالقطاراتأمحامةاالسيارات

بالمسافرينخاصالأنفاقلقطاراتنضاممسيؤولفىويوجد

الريفيةالمناطقفىالس!!انمنكثيرويستعملالبلاد.داخل

الطرانشركةوتقوم.القصيرةتنقلاتهمفىالدراجات

العالميةاسمفرياتابخدماتخاص،قطاعويملكهاالكورية

عالميانمطارانويوجد.الرئيسيةالجنوبيةكوريامدنبين

وبوسان.مسيؤولمنكلفي

،والتلفازيالإذاعياالبثتشب!ظتقوم.الاتصالات

كلفيبالإرسالسواء،حدعلىوالخاصةمنهاالحكومية

تلفازجهازالأسرمعظهموتمتلك.الجنوبيةكورياأنحاء

الهاتفخدماتوتغطي.الأقلفيواحداإذاعيواستقبال

فىوتصدر.أشخاصسبعةلكلجهازبمتوسطالبلادكل

ومجلة.صحيفة04نحوالجنوبيةكوريا

فيالإجماليالوطنىالنابخيصل.الشماليةكوريا

السنةفيأمريكيدولاربليون23إلىالشماليةكوريا

الأرج!!علىالصناعيالنابخويشكل.التقديراتحعسب

قطاعويستخدم.الإجمالىالوطنىالنابخمنالأكبرالجزء

كوريافيالعاملينمن%25التقديراتحسبالزراعة

وقطاع%05نحوالصناعةقطاعويستخدمالشمالية

.%25الخدمات

المنطقةام059عامحتىالشماليةكورياكانتولقد

الجنوبيةكورياولكنالجزيرةشبهفيالرئيسيةالصناعية

أنهارالشماليةكوريافىويوجدلاحقا.عليهاتفوقت

أغنىمنبعضابهاأنكماالكهربائيةالطاقةلإنتاجتصلح

آسيا.شرقيفيالمعدنيةالمصادر

الإنتاجمن%08نحوالمصانعإنتاجيشكل.الصناعة

أعمالوتشك!!.الواسعبمفهومهالشماليةلكورياالصناعى

وتقوم.%5منأكثروالتعدين%أ5منيقربمااضشييدا

والفولاذوالحديدالكيميائيةالموادبتصنيعالشماليةكوريا

الصناعاتهذه.والمنسوجاتالمجهزةوالأغذيةوالآليات

مصانعفيصنعهايتمالأخرىالرئيسيةالمنتجاتوكل

فىالخاصللقطاعصناعاتتوجدفلابمالح!صمةتملكها

الفحمالجنوبيةالكوريةالمناجمتنتج.الشماليةكوريا

الحديدوخاموالرصاصأرزهباووالنحاسالحجري

والتنجستن.والزنكوالقصديروالمغنسيوموالفضة

بتنظجمالشماليةكوريافيالشيوعيونقام.الزراعة

تعرفزراعيةمجمعاتش!ص!!فىاشراعيةالأراضىا

يحصل.الحكومةلسيطرةتخضعوهىأضعا:لياتبا

بينما،المنتجاتمنجزءعلىالمجمعاتهذهفىأحاملودا

كوريافىويوجدنقدا.نصيبهالاخربعضهميتسلم

كلفىتعيشجماعيةمزرعة007.3نحوالشمالية

الغربيالشماليالسهلويعد.أسرة003منهاواحدة

الرئيسية.الزراعيةالمنطقة

محاصيلوهناك،الشماليةلكوريااشثيسىالمحصولالأرز

والبطاطس.والدخنالشاميةالذرةمثلمهمةأخرى

لكورياالمشاركةالرئيسيةالدول.الخارجيةالتجارة

الاتحاد:الأهميةحسبهىتحارتهافىالشمالية

كورياصادراتأهم.واليابانوالص!ت()السابقالسودييتى

الحديدوخامأضحاسارأسهاوعلى،المعادنأصيةأسشماا

الأرزأيضاتصدركما.والزنكوالتنجس!تواشصاص

السياراتف!،الشحاليةكورياوارداتأهمأما.والاليات

والقمح.الخاموالزيت

الكوريةالحديديةالخطوطشبكةتعمل.المواصلات

الطويلة.الخطوطعلىوالبضائعالركابنقلفيالشمالية

المرورطرقشبكةلمجاعدادالشماليةكورياقامتكما

العشرين.القرنمنالستينياتمنتصفمنذكبيرةبصورة

الخطوطوفيالمدندأخلالجماعيالنقل!مياراتوتعمل

خاصةسياراتتوجدلاانهإلا.الريفيةالمناطقفىأغصيرةا

سياراتهىهنالكالسياراتفكل،الشماليةكوريافى

ويستعمل.الرسميةالأعمالأداءفىوتستعملحكومية

طيرانشركةهنالك.الدراجاتالمدنسكانمنكثير

الحكومة.لسيطرةكلهالنقلويخفئنظام.شمماليةكورية

بثمنالإعلامأجهزةكلتخضع.الاتصالات

كوريافىالحكومةلسيوةأخرىووسائلونشر،،إذاعى

التلفازوشبكةالإذاعةدأرعلىتسيوفهيبمالشمالية

التلفازيالإرساليغطي.الريفيةالإذاعىالبثومحطات

تلفاز.استقبالأجهزةيمتلكقليلاعدداأنإلاالبلادمعظم

وهنالك.الشماليةكوريامدنفيالهاتفخدماتوتتوافر

الشمالية.كوريافيتصدريوميةصحفعشر
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تاريخيةنبذة

وجودعلىيدلماالعلماءاكتشف.الأولىالسنوات

الجزيرةلشبهالغربيالجنوبىالجزءيقطنونكانواسكان

عنالقليلإلايعرفلاأنهإلا.عام03!...قبلالكورية

بكوريا.الانتعرفالشالمنطقةفيالتاريخقبلمافترات

كوريةدولةأولقامتالمسئ!ميلادسبقتعدةولقرون

وفي.الحاليةيانجبيونجمنبالقربتيودونجنهرطولعلى

الجزيرةلشبهالشماليالجزءالصيناحتلت،.ماق80عام

نجحتالكوريةالقبائلأنإلا،مقاطعاتأردغعليهوأقامت

المقاطعةوبقيت..مقء7عامفيمنهاثلاثأستعادةفي

الصينية.السيطرةتحت،ليلانجوتسمى،الرابعة

منكثيراالكوريونتعلمبليلانجاتصالاتهمخلالومن

أيضأ،الحكمأنظمةمنوكثيراالصينيةوالعلومالفنون

حتىكوريافيالقويالصينيالتأثيرهذاواستمر

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينيات

اليابانسيطرتأم،019عامفي.اليابانيالحكم

أجلمنكوريااليابانيونحكمكوريا.علىتامةسيطرة

إدارةمجالعلىسيطرواأنفكان،مصالحهمتحقيق

عديدةجديدةصناعاتوأنشأواالكوريةالتجاريةالأعمال

وقامتاليابانيةالسيطرةتحتووضعوهاالجزيرةشبهعلى

وباعتهاالكوريةالأراضىمنكثيرعلىبالاستيلاءالحكومة

أليابانيين.للمستوطنين

الحكمسيطرةتحتترزحكورياظلت.مقسمةأمق

ا!بفياليابانانهزمتعندماأم459عمامحشىأدأداني

الأمريكيةالقواتقامت،اليابانيينهزيمةفبعد.الثانيةالعالمية

السوفييتيةالقواتواحتلتلكورياالجنوبيالجزءباحتلال

الذيالجزءعلىسيطرتهمنهماكلوفرض،الشماليالنصف

المتحدةالولاياتحاولت،ذلكبعدعامينولمدة.احتله

وضعالكوريتينوحكومتا)السابق(،السوفييتيوالاتحاد

الولاياتوقامتفشلوا.أنهمإلاكورياتوحيدلإعادةخطة

.أم479عامفيالمتحدةا!معلىالمسألةبطرحالمتحدة

انتخاباتعلىالإشرافتريدالمتحدةالأمكانت

الاتحادأنإلاللكوريتينواحدةحكومةاختيارإلىتؤدي

المتحدةالأملممثليالسماحرفض)سابقا(السوفييتي

الأمممثلوقام،الجنوبوفي.الشماليةكورياإلىبالدخول

المجلسوقامام489عامانتخاباتعلىبالإشرافالمتحدة

التىكوريالجمهوريةرئيساريسينجمانبانتخابالوطني

أعلن،الشماليةكورياوفى.أغسطس51فيإعلانهاتم

فىوذلك،الشعبيةالديمقراطيةكورياجمهوريةالشيوعيون

للشعبتمثيلهاالحكومتينكلتاوادعتسبتمبر.منالتاسع

بأكمله.الكوري

السوفييتيالاتحادأعلنأم،489عامديعسمبرفي

وكذلكالشماليةكورياغادرتقدقواتهكلأن)السابق(

الجنوبيةكوريافىلهاقواتآخرالمتحدةالولاياتسحبت

.أم949عاممنتصففي

فيالجنوبيةكوريابغزوالشماليةكورياقواتقامت

القتالوامشمرالكوريةالحربواندلعتام059عاميونيو

تورطوقد،أم539عاميوليوفيالهدنةعلىالتوقيعحتى

الشيوعية.وغيرالشيوعيةالكبرىالدولمنعددالحربفي

اقتصادضعففيكورياتقسيمتسبب.الجنوبيةكوريا

علىالصناعيقطاعهاقتصربحيثوهزالهالجنوبيةكوريا

الحربزأدتكما.الطاقةمولداتمنجدامحدودعدد

وتسببالاقتصاديةالجنوبيةكوريامشكلاتمنالكورية

المصانع.منالعديدودمرالزراعيةالمحاصيلخرابفىالقتال

حدةتزايدتالشمرين،القرنمنالخمسينياتفي

لسياساتالوطنىالنوابمجلسأعضاءانتقادات

الاقتصاديةالبلادمشكلاتحلفيلفشله،ريسينجمان

عامأخرىمرةانتخابهيعيدونلاربماالنوابأنمنوخاف

طريقعندممتوريتعديلياجراءقامولذلك.أم259

انتخابحقالشعبيعصأنشأنهمن،الوطنيالمجلس

كبيرةبغالبيةريانتخابالناخبونوأعاد.الجمهوريةرئيس

فيولكن.أم569عامفيأخرىمرةانتخابهأعادواثم

استعمالإلىولجأسندهريفقدالخمسينياتأواخر

بسيطرتهيحتفظأناجلمنمتعنتةديمقراطيةكيرأساليب

الحكومة.على

المعركةدخولريقرر،ام069عاممارسوفي

فيخصمهلأنمعارضةيجدولم،رابعةلفترةالانتخابية

.الانتخاباتإجراءمنشمهرقبلماتالمعركة

علىحكوماتعدةتوالتام،619مايومنوبدءا

إثرالحكم!طتشونغباركتولىحيثالجنوبيةكورياحكم

فازحيثديمقراطيةأنتخاباتإلىودعا،عسكرينقلاب

الاقتصادوتطورالمقاعدبأكلبية(الديمقراطي)الحزبحزبه

ملحوظا.تطوراعهدهفيالكوري

الالمشخباراترئيسكيويايكيميدعلىباركاغتيل

الوطنيةالوكالةالانتسمىالتىالجنوبيةلكورياالمركزية

رئيستقلد،ام979عامأكتوبروفي.الأمناخخطيط

وتمبالإنابةالدولةرئيسمنصبكيوهاهتشويالوزراء

للبلاد.رئيساالانتخابيةالهيئةبوساطةديسمبرفىنتخابه

تشنوانتخبام089عامأغسطسفيتشويا!شقال

أكتوبر،وفي.الانتخابيةالهيئةبوساطةللجمهوريةاسئيسا

رئيسانتخابإعادةإمكانيةعدمعلىدستوريتعديلكص

العملتشنأنهىأم،819عامفبرايروفي.لجمهورية

ودخلهاللانتخاباتزمنياجدولأووضعالعرفيةإ،لأحكام
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صعسب،الشصدلكنهايةوفى.منافسدونللرئاسةمرشحا

فيالمقاعدعالبية،الديمقراطيالعدلحزبوهو،حزبه

رئيساتشنالاشخابيةالهيئةوانتخبتأ!طنياالمجلس

وطالبواتشنضدالصلابامنالعديدوتظاهر.للجمهورية

ديمقراطية.أكثرجديدبدمشور

انتخابيتمبأنوعدألشنقماأم،187عاميونيوفي

الهيئةمنبدلآأصشع!ابوساطةمباشرةالجمهوريةرئيس

وفارديسمبر،فيالمباشرةالانتخاباتإجراءوتم.الانتخابية

الجمهورية.برئاسةأصىالديمقراالعدلحزبمنوو،تايروه

معتقاربايمقراطيأطاأحدلاحزبأعلن،أم099عامفي

الجمهوريأسديمقراطياوالحزبأسديمقراطياالتوحيدحزب

الحر.الديمقراطيالحزبلتكوينالجديد

لكورياقائداسونجإلكيمظل.الشماليةكوريا

عامففي.أم489عامفيالحكومةتكوي!منذالشمالية

خاضعةمازالتأصيةالشماكورياكانتوحيمما،ام469

أ!شيوعيةاالحكومةاستولت)اسمابق(،السوفييتيللاحتلال

إلىوأعطهتهاالأذهـياءاأصحابهامنالزراعيةالأراضيعلى

وفي،أ!شاعاتامعفمأعلىامعتولتكما.المزارعينفقراء

ش!صلفياشراعيةال!راضيبتنظيماقامتالخمسينيات

كطمرحلةأوأ!أم459عامشيوأعلنت،جماعيةمزارع

علىأصيةأسشمااحصرياوركرت،الاقتصاديةالتنميةخطط

أثاروقدأصسكريةاقوتهاببناءوقامتالثقيلالتصميع

أغرناتسعينياتبدايةفيالنوويلبرنامجهاتطويرها

الجنوبية.وال!صريةالغربيةالأواسطفيالخاوفالعشرين

عاموفي.شدةلكلسلطاتهاكيمحكومةمارست

لكيمحبرالأالابنتشونجحيمأنالحكومةأعلنت،أم779

وفي.وفاتهأواعتزالهبعدقائداأباهيخلفمعوف!عونجإل

وفي.إلتشونجكيماابنهوحلفهكيماتوفي،أم!49عام

البلاد،مجاعةوضربتالاقتصاديةالأحوالتدنتعهده

كورياناشدتمنها.المتضررينأكثرالأطفالكان،أم799

.المساعداتلتقديمالدوليوالمجتمعالمتحدةالأمالشمالية

قامت،أم679عامفى.الكوريتينبينالعلاقات

المنطقةفيمتتاليةهجماتدشنالشماليةكورياقوات

هجماتهاووصلت،محايدةمنطقةوهيالسلاخ!المنزوعة

قام،أم689عاموفي.نفسهاالجسوبيةكورياداخلإلى

ال!ضماندوزقواتمنشحمالياكورياجنديا03نحو

اشئيساغتيالوحاولوا!ميؤولعلىبالهجوم()الفدائيين

أعمالالفتراتهدهفيوتزايدتفشلواأنهمإلا،بارك

أصكوريةاالمناودثماتطلت.ضية!نطاقعلىالهجوم

ينايرففيأيضا.الأمريكيةالمتحدةالولاياتالشمالية

التجسعسسفيمةعلىالشماليةكوريااستولت،أم689

عامفيألممقطتكما.اليابانبحرفيبول!لواللأمريكية

كمأ06بعدعلىالأمريكيةللبحريةتابعةطائرة96911

الشمالية.كورياساحلمن

وفي.واسعاعالميااهتمامأالمشوترال!صريالموقفسبب

عقد،العشرينالقرنمنوالثمانيسياتالسبعينياتخلال

كانتواخرحينمابينمباحثاتوالجنوبالشمالممثلو

لمأنهإلاسلميا،الشطرينتوجدإعادةإلىتهد!

الطرفينأنإلا.الهدفهذانحوتقدمأيعنهاسمخض

وعدماسملميالتعايشقبولعلىأم119عامأتفقا

الكوريتانوانضمتلعض،ضدالقوةبعضهماااستخدا

تشهدلم.منفصلتيندولتينبوصفهماأطتحدةأ!لأع

اتفاقاتعداما-تذكرتطوراتأيةالكوريتديئبينأحلاقاتا

الكورية.الحربنهايةمند-م1991عام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المعصعناسدلاعافولىياحليوعآمميا

كيسوجلححوتاإلمتمود

سوحإلكيماجاباسةاالصيميةالحربهيلعتشو،رك

الملاب!ليةأجاباااشوسيةالحروبلامموبحوم

لهرلو،ياسيؤوأ!دلوسا

الموفوعمرعنا

الحكمنظام-أ

ليةلشمااكوريا-!لحوديةايا!صر-أ

لسكانا-2

للغةاهـ-رأ!س!طاعدد-أ

التعليم-وساطلا-!

!يلدا-زلىلإسكاا-ج

لفنودا-حلطعاما-د

لسطحا-3

الوسطىالحبالدالغرليالتسمافيالسهل

الحوبيالسهلهـالشمماليةالحبال!

العربيالجموبىالسهل-والساحليةالممحفضات-ح

الحرر-رلرقيةا

المناخ-4

لاقتصادا-5

الشسماليةكوريابالحوبيةصوريا-أ

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

شطري!؟إلىكورياتقسي!تممتى

كوريا؟فىيررعالديالرئيسيالمح!كحولما

كصريا؟فياشراعةفييعملونالدي!لسمةكم

والكتالة؟القراءةيعرفودالذيهااحصر!تاسسةكما

الرئيسجة؟الردةكورياماطقما

شعبية؟الأ!ضرال!صريةاغوداما-

شطرير؟إلىالبلدتقسيمتمعدماالحوبيةكورلااقتمماد!ساوئما

العشرين؟القرلىححسيمياتمدحصريافيالحياةأسلو!تغير!جد
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شرقيفىالمعيشة)أنماطآسياانظر:.افيقي!رلا

كوريا.؟الكوريةالحربآسيا(؟

شرقيفيالمعيشة)أنماطآسياانظر:.الشماليةكورلا

كوريا.آسيا(بم

)الس!م(.جوائز،نوبلانظر:.ميريد،كوريجان

حواليتغطيمحصنةصخريةجزيرة!ربور

فيلوزونجزيرةفيمانيلاخليجمدخلعند2كم5

يسكن.الهادئالمحيططارقجبلأحياناتدعى.الفلبين

المبكرةالفترةوخلالشخصا.032حواليالجزيرةهذه

الأمريكيةالقواتاتخذت،الثانيةالعالميةالحربمن

القواتوجهفيبالوقوفقرارأالجزيرةهذهفيوالفلبينية

مايو6فىالقواتهذهاستسلاموكان.المهيمنةاليابانية

الولاياتمقاومةانتهاءفيالفاصلةالنقطة،أم429

الفليبين.فىالمنظمةالمتحدة

امشعادتحتىكوريجدورعلىاليابانيوناستولى

وقد.ام459عامفبرايرفيلوزونالمتحدةالولايات

حيثكوريجدورجزيرةعنالمتحدةالولاياتتخلت

عاموفي.أم479عامالفليبينجمهوريةاستعادتها

المكرسالقومىالضريحعكوريجدورأصبحتام549

أثناءحتفهملاقواالذينوالأمريكيينالفلبينيينللمقاتلين

حصبي!فالجزيرةفييوجد.الثانيةالعالميةالحرب

.الرخاممنللحربتذكاريونصب

أشهرمنواحداكانأم(.1-534)948!ر!

الفنيةأعمالهوأبرزإيطاليا.فيالنهضةعصرفىالرسامين

قبتيعلىرطبجصعلىمرسومةلوحةو!طفريسكوز،

هذهفيكوريجيوأبدعوقدإيطاليا.فىبارمافيكنيستين

علىينفتح-زعمهفي-السقفبأنالإيهامفى،اللوحات

فيتقيمالدينيةالشخصياتمنعدداوأنالسماء،

الدرامىالتخيلهذاأثروقدالمشاهد.رأسفوقالسحاب

القرنينآواخرفيالباروكفترةفيالتشكيلىالتصويرفي

الميلاديين.عشروالسابععشرالسادس

الموضوعاتذاتالمبكرةكوريجيورسومفيولمججلى

أبدعوقد.ورشيقرقيقألمملوبوالأسطوريةالدينية

كانتوإنبارما،فيالفنيةأعمالهمعظمكوريجيو

منتصفخلالرومازارقدكانربماأنهتوحىرسوماته

يصبحكى،أواخرهفيأو،الميلاديعشرالسادسالقرن

وتظهر.ورفائيلدافينشيليوناردوبلوحاتوثيقةمعرفةذا

درأميوتناولروحيةعاطفيةسمةكوريجيوأعمالفى

العملاقين.هذينأعمالفييظهركاأكثرللضوء،

وقد.أليغريأنطونيوهولكوريجيوالحقيقيوالاسم

فيها.ولدالتيالإيطاليةالمدينةمناسمهاشتق

مجالفىتعملأمريكيةشركةإيمروفورلر

ملونةصورة.0007علىيربومانشرت.الحجريةالطاعة

فتراتفيالرياضيةوالألعابوالتقاليدالعادات-وضجح

السككوظهور،للذهبطلباكاليفورنيانحوالناس!"بىفق

التاريخيةوالأحداثوالحرائق،الشراعيةوالسفن،الحديدية

واسعنطاقعلىالصورهذهوالممتخدمت.الأخرىالمهمة

زهيدةبأسعارنشرتالصورهذهأنورغم.والزينةالمزخرفة

الثمن.وغاليةنادرةبعد،فيما،أصبحتأنهاإلا

اللأكبرالشريكأم(.811888)3كوريرناثانيل

المطبوعةصورهمنصورتينأولأصدر.الشركةهذهةي

مخزنبقايا:وهما،نيويوركمدينةفيام835صثام

الهائل.الحريقمشهدالتاجربم

وتدربماساشوسيتسفىروكسبيريفيكوريرولد

وهما-بندلتون.بوجون.سوليمعندالحرفةشللى

قبل-بوسطنفىالحجريةللطاعةورشةأولألسساأخوان

.نيويوركفىالخاصةورشتهيفتتحأن

فيعمل،أم(.-598)1824إيفزميريتجيمس

ومخرجارسامابعدفيماوأصبح،للحساباتكاتبا،اجداية

بعدالشركةنشرتهاالتىالصوركلوتحم!!.بالشركةؤنيا

الشركةمنكوريراستقال.المشتركالاسمام857صتام

بنكوريرمبرليمالعملإيفزواصلبينما،أم088-تام

.نيويوركمدينةفيإيفزولد.زاثانيل

تمتدالجزرمنسلسلةكوريلجزرصر.،كوريل

جزيرةشبهإلىاليابانفيهوكايدومنكمألأ.ه.كلسافة

سيبريا.فىاصامشاتكا

جزيرة02وكبيرةجزيرة03نحوالسلسلةهذهتضم

وتبا.الضخمةالصخريةالمواقعمنوالعديدءممحغيرة

خطهاطولولمجلغ2كما995.5الكليةساحتها"

تشيشيماهوللجزراليابانىوالاسم.كما/012أساحليا

منطرفكلعندالوأقعةالجزروبامشثناء.الألفالجزرأ!ب

البراكين.بفعلتكونتكوريلجزرفإن،السلسلةلرفي2

البالغبالجزرالموجودةالبركانيةالفوهاتنصفويكشف

وتقوم.بركانىنشاطوجودعنبركانيةفوهة04ءفىدها

الجويةالتياراتوتؤدي.شماهقةجبالالجزرهذهءلمى

ضبابياالجزرفىالمناخجعلإلىالمحيطمنتهبالتيإباردةا

الماءثعالبمنالكثيرالجزرهذهعلىويعيشوعاصفا.

صارتالحيواناتهذهولكنالبحر(،)عجولوالفقمة

الدببةولاتزالمنها.كبيراعدداقتلواالصيادينلأننادرة



ييرما،يللىكور212

جبالفيتعيشالصغيرةالحيواناتوبعضوالذئاب

المنطقة.

والفراءالخشببتصديركوريلجزرأهليقوم

عامكوريلجزرالهولنديوناكتشفوحينما.والسمك

إينو.اسمعليهيطلقشعبالجزريقطنكانأم643

.أم597عامالجزرعلىمحطةالروسالفراءتجاروأنشأ

الشماليةالجزرعلىسيطرتهمأعلنواأم083عاموبحلول

لوسطى.وا

مأء87عامأجابادأح!-تحتكوريلجزرأصبحت

-يرةمنافيبيبالنص!روسيااليابانقايضتحينما

تحتكوريلجزرووقعت.كور!!جزرمقابلسخالين

الثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدالسوفييتيالاتحادمميطرة

عامامستقلالهاروسيانالتوعندما.أم145عام

اسمابق،أصسوفييتياالاتحادتفككأعقابفيأم،199

تطالبظلتأجاباناولكنالجزر.علىسيوتهابسطت

وظلالجزر.مجموعةمنالجسوبىالجزءفيجزربعدة

روسيادينأعلاقاتاأصوترممبباالمنطقةهذهحولالنزاع

.اليابانان!:.أم459عاممنذواليابان

روائية.(م4291-581)5ماريي،كوريللي

حبقصةحضبها:!.روماسميةكروائيةاشتهرتإنجليزية

أحزانم(؟1)863باراباسم(؟1)886عالمينمن

لندنفيكوريلليماريولدتأم(.)598الشيطان

رغمالكتابةتبنتوقدماكايماريالحقيقياسمهاوكان

نهرعلىستراتفوردفىعاشت.موهوبةموسيقيةكونها

إنجلترا.فيووريكشايرمقاطعةفيإيفون

69الذريعددهصناعياينتجإشمعاعيعنصرالكوردوم

،+اصا.الكي!يائيورمزه

الكتليوالعدد،41المعروفةالكوريومنظائرعدديبلغ

لشرةيقدرعمرهولص!،472استقراراالنظائرهذهلأكثر

فييوجدأضظيراهذار.الإشعاعيالننت!اطان!:.سنةملايين

نظيرانوهناك.التجاربلمعظمتكفيلاجداصغيرةكميات

،الحالفيعليهماالحصوليمكنالعنصرنظائرمنآخران

والعددعاما18عمرهونصف442لأحدهماالكتليالعدد

ودرجة.عام000.034عمرهونصف482للاخرالكتلى

مء02درحةعندوكثافتهم04315ال!صريومانصهار

الكثاف!.انو:30ج!ا/سمأ.153

ثيودورجلينالأمريكيونالعلماءالكوريومكتشفا

ما449عامغيورسووألبرتجيمسأ.ورالفمميبورج

بأيوناتالبلوتونيومبقذفالكوريومالعلماءهؤلاح!وأنتج

منالكوريوماسماشتق.السيكلوترونجهازفيالهيليوم

العنصرانظر:.كوريماريالفرسميةالفيزيائيةاسما

الكيميائي.

نكاهيأمريكيممثل(.أم-)137بل،كوربي

بفكاهاتهالأنظارلفتوقد.تلفازيومنتجومؤلفبارز،

الطفولةومحنالعائلةحولتتركزالتى،الدافئةاللطيفة

سنةكوزبيبرنامج،التلفازيمسلسلهبدأومتاعبها.

فىالمفضلالتلفازيالبرنامجأصبحماوسرعان،أم849

.المتحدةأ!لأياتا

همريوأصيماوأ!لى

فيلادأغيا.فيالابن،ثورى

إنتاخ!فيمهنتهوبدأ

كوميديا،ممثلاالعروض

أكثرأنتجالحينذلكومنذ

فكاهية.مجموعة02من

منكثيرفيتألقوقد

يشمل،المتحركةالصور

كوزبيبلوبوجزهيكىذلك

فيسبتليلةأ(،ا)729

يصبعأسودممثلأولكوزبيوكانم(.791)4البلدةأعلى

أناالمسلسلهذاوعرض.دراميتلفازيمسلط!صىنجفا

.أم689إلىأم659منابتداءالأصلفيأتجس!ر

مأ729سنةإبداعهفىآخرنجاحاكوزبيأحرزوقد

وهوكوزبيوأولاد،السمينألبرتالكرتونحسلسل

.الشهيرةالفكاهيةشخصيتهعلىمبني

أم(بم)869الأبوةكتبوقدأيضا.مؤأفوكوزبي

(ام)879يطيرالزمنبمفكاهيةمقالاتمجموعةوهو

(أم)989والزواجالحببمالشيخوخةعنكتابوهو

العاطفية.للعلاقاتيتعرضوهو

.ثمارهع!للحصولزراعتهتتمامعروفنباتالكوسة

وأباهتةخضراءخطوطوفيهأحضرلونهالمعروفوالنوع

قطفهاويتم،متعددةوألوانبأشكالثمارهوتنموصفراء.

ويمكن،سم4.و03بينيتراوحوطولها.تنضجأنقبل

محمصما.أومسلوقاالويالكوسةلبأكل

كبيرةصفراءوزهور،عريضةأوراقالكولحمةولخضار

تستخدمهاالمحلاقتسمىاسحلكتشبهخاصةأوراقولها

إليها.تستندبأشياءللتعلقالكوسةنباتاتبعض

)الكورجيت(فصيلةإلىالكوسةخضاروينتمي

وموطنهوالدباء،اليقطينأنواعبعضمثلنفسهاالقرعيات

الاستوائية.أمريكا

وكوسا.كوسى:بالألفأيضاكوسةكلمةوترسم



312يكاركوستا

والمكاتقيالى!نادطم!مزيمالمدقيوفى.الداخليةالجبليةطقةبالىوادليالمدينةتع!ذهمدنها.وأكبركوستاريكا،عاصمةهوزيهسان

الأ!سبالي.الطرازعلىالمبنيةوالممازل

كوسهتاريكاجمهورية

تحده.الوسطىأمريكافيصغيرجبليبلدكوسداردكا

،الشرقمنوبنماالكاريبيوالبحر،الشمالمننيكاراجوا

وسطوتعبر.والغربالجنوبمنالهادئوالمحيط

سلسلةالشرقيالجنوبإلىالغربىالشمالمنكوستاريكا

،الجبالهذهبعضقممفىتوجد.الوعرةالجبالمن

فيوتنمو.نشطةبراكينارتفاعا،أكثرهاوخاصة

استوأئية.غاباتللبلادالساحليةالمنخفضات

كلهاالوسطىأمريكاجمهورياتبينيوجدلا

إلسلفادور،سوىكوستاريكامنمساحةأصغرجمهورية

عددتزايدسرعةولكنبنما.سوىسكانامنهاأقلولا

فيأخرىدولةأيفىمنهاأكبركوستاريكافىالسكان

الوسطى.أمريكا

الآنمايعرفإلىالأسبانالمكتشفونوصل

وروى.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيبكوستاريكا

هناكيعيشونكانواالذين(الأصليون)السكانالهنودلهم

التيالأخرىالثمينةوالمعادنالذهبمخزوناتعنقصصا

هذهعلىالأسبانأطلق.المنطقةفيتعدينهايتمكان

لكن(.الغني)الساحلوتعنيكوستاريكاالمممالأرض

قليلةكمياتعلىتحتويالمنطقةأنوجدواالأسبانالرواد

الذهب.من

منكوستاريكاسكانجميعيكونيكادواليوم

السكانأرباعثلاثةحواليويعي!ق.وهنديةأسبانيةأصول

أواسطفيالموجودةالجبالفيخصبمرتفععلى

كومشاريكا.

هذهفي،المدنوأكبرالعاصمةوهي،هوزيهلممانتقع

منحدراتهاتغطيالتيالتلالالمدينةبهذهوتحيط.المنطقة

يعتبربينماللبلاد.الرئيسيالصادرالبنويعتبر.البنأشجار

قربوالممعةمزارعفىوينموآخررئيسياصادراالموز

السواحل.

الحكمنظام

وضعتموقد.ديمقراطيةجمهوريةكوستاريكا

السلطةالجمهوريةرئيصويمثل.أم949عامفيدستورها

أرلغلفترةالرئيسالشعبوينتخب.الدولةورأسالتنفيذية

وأعضاءالرئيسمنالدولةمجلسويتكون.سنوات

وتطيقالخارجيةالشؤونتدبيرالمجلسويتولى.الوزارة

الاعتراضأيضالهويحق)الفيدرالية(.الاتحاديةالقوانين

وهىالتشريعيةالجمعيةتقرهاالتىالقوانينمشاريععلى

كوستاريكا.فىالتشريعيةالسلطة

قبلمنمنتخبانائيا57التشريعيةالجمعيةتضم

انتخابيجوزولا.سنواتأربعمدتهالدوراتالشعب
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الدياعلماكوستاريكاعلم

عام!ياعتمد،الدولةتستحدمه

ا!طياالعلميحتويلا.أم848

اصالة.اشعارعلى

شعارفيترر.الالةلثعار

صوراشسمىكوسحارج!صا

والمحيطاح!اريىاأسحر:االبراح-!

ترهـشفهيأصحوماأما.الهادئ

احصستاري!ط.الإداريةااطماصة!إلى

أحدأ!امح!صمةا.متتاليتينلفترتينالنوابأوالرئيس

تعيمهماقاضيا17البلاد،فيمحكمةأعلىوهيأمحلياا

ل!ش.أم489عامشيالجيعشأخاح!إوتم.التشريعيةالهيئة

عنالدفاعأجلمنعسكريةقواتتنطمالممكنمن

الحاجة.دعتإذاالوطن

المناطقوهذهإدارية!مئمناطقمنكوستاريكاتتألف

يعيخهمحافظإداريةممطقةول!ص!ثمقاطعة08إلىمقسمة

الشعب.ينتخبهمجلسمقاطعةكلويحكماالرئيصر.

والحدماتالحراجسصالحمايةلتوفيرمقاطعةكلوتقوم

المحلية.الخدماتوبقيةوالمياه،الصحية

دأفأكثرعاما18للعواممنالمواطيماتلجميعويحق

أجلادافيويوجد.أ!طنيةاالانتخاباتفىلأصواتهميدلوا

الوطنيالتحررحزب:وه!ا.رئيسيانسياسيانحزبان

الاجتماعى.النصرانىأ!حدةاوحزب

-اأ%لمالويدإتالمنحدةا-----3!

ع!!الأا-سكاضءلىذ-*،!رقي!اأآيرلأظثت!المجض

21،1%ا!ا!أ،؟،!ىحعلأثش،يش!ا

-تإسعىطلم!!-.صكاءصأءلآ-ثج،4!1غ؟!ا--ص
---------:-س--------7-.-7-ء!.--؟-ء-ظسسسطالبط!ر-

ثأا%-7--مب!أ
بمثم.خ!ررو؟+،

!---ا!*،ا!حبمأاىحبح!تؤيآد!!أ

.--------.3----.-بر--،!-طرزصشصسصص-ص

اللكسفد2أ!-!!-.-ء---.-----بم-37----ء-ه!لم-آ!

لاىالمولأ-،جيررجمهولأل!/--!

-6--3وأ.!لليبرجامايكاالدوميلالكار

لم!احليهلا-!*كاهلدور6ش؟!طف-الزإإأ

لإأ%ل-ةعلإلدمظعالورنيكارأجوححجآ%لنماقماأصيهيرصرر!!عء.ش

لأ!؟8ثدأل!تمختصأا33---!--"-"--كأع!!لأ-ير%--%--عكاءلمبم!ءبر--فغ!

،/أر!3-؟ءلاك!!بدلم!/7-!!نزفيللا
لكاسدا

كو

ئرلم!افئف"فيءفيلتمأ3لأءكا؟صى?

ل!.!أكولومبيا1أ

!!!أ"-!لم.!لا057

والمحيطأعاريبىاالبحرل!!يقعالوسطىأمريكادىقوكوستاريكا

أحتممالي.االهادئ

موجزةحقائق

موريه.سار:مسمةالعا

الأدساسة.ا:الردممةاللغة

شوستاريكا.حمهورية:الرسمىالاسم

شرقا،كم435جولا-شمالأامتداد.أقصىك!2!001.1:المساحة

ساحلعلىكم612الساحليالريططول.شم381عردا-

الكاريبي.البحرساح!!ع!ح-412و،الهادئالمحيط

س!!مستوىفوقم9138عرالديبىيو:ارتفاعأعلى:الارتفاع

الشواطئ.طوأ!علىالبحرس!مستوى:ارتفاخأق!!السحر.

هوأم!6!لعامالس!سادعددتقديرات:السكانعدد

،.سممة4653).00

.2حملسصةا56:السكانيةالكثافة

الماطق!ي53%و،الحضريةاماطة!ص!%47:السكانيالوزيع

يراتتقد.لسمة2لم08،614!ن!صام4861معاءحصا!.يعيةشا

نسمة.02000868.3ء10أ!امأحس!!اداعدد

،والقهوةأمماكاو،االأبقار،ارلحمايو!:الزراعة:الرئشةانمجات

السكر.لمحصصالأرر،ا؟،أصاميهاأررردا

يةلأغدووا،لآلياتوا،لأثاتار،لا،سوا،لإسممتا:لتصنيعا

.والمسحوحات،لمحموطةا

الجميل.علمكالمبيل،الوطن:الوطنىالشيد

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرلة.الكولون؟الألساصيةا!حدةا:العملة

النقود.

السكان

كوستاريكاسكانعدديبلغ.وأصولهمالسكانعدد

حواليبمعدلويتزايد،نسمة.0005943حوالى

السكانعددفإنالنسبةهذهامشمرتوإذاسنويا.5.2%

مشة.28كللمميتضاعف

فياستقرواالذينالألممبانالمستعمرينمنكثيرتزوج

منعشروالسادسعشرالخامسالقرنينفيكوستاريكا

منهمالمنحدرونويدعى.الأصليينالبلادسكانالهنود

وأوالهنودالبيضمنالهجينةالعناصرمنوهمالمستيزو

أكثرالأيامهذهالخلصوالبيضالمستيزوويشكل.المولدين

أيضاكوستاريكافيوتوجد.السكانمن%79من

000.07حواليعددها،الأقلياتامنصغيرتانجماعتان

السودويعيشالهنود.من01).00وحوالياسمود،من

إلىأسلافهمقدموقد.الكاريبيأجحراساحلع!

التاسعالقرنأواخرفيجامايكاجزيرةمنكوستاري!صا

مزارعفىأيضاويعملواالحديديةأسسككايبنوالكيعشر

فىهمنعزلةجماعاتفيأ!حوداويعيش.الواسعةالموز

والمحيطالكاريبيالبحرضعواطئطولوعلىالمرتفعات

التقليديةالحياةأنماطعلىمحافظونوهم.الهادئ

لقبائلهم.



512كوستاريكا

يكارستاكو

سياسيةخريطة

عوسئاريا

كولحمناريكاخارحمساحات

طرسكلىأخرىطنيةإ*سكا!لا

دوللهس

ولالهعاصمة

ريغىاشيطان

مرجعاليستالحريطةهده

الدوليةالحدودفى

الحكممنبلادهمبتراثالكوستاريكيونيفخر

أهميةيوأ!نكما.الاجتماعيةوالمساواةالديمقراطي

جميعويكاد.المتينةالعائليةوروابطهمالشخصيةلكرامتهم

حواليوينتمسب.الأسبانيةاللغةينطقونالكوستاري!صيين

الكاثوليكى.المذهبإلىالسكان!ن09%

فيالكوستاريكييننصفحوالييعيش.السكن

فيالمزارعينمنالعديدويسكن.ريفيةمدنوفيالمزارع

منسميكةليضاح!بطقةجدرانهامغطاةالطينمنأكواخ

.اللونالزهريأوالأحمربالقرميدمغطاةوأسقفها،الجص

مطليةالخشبمنبيوتاالاخرونالمزارعونيقطنبينما

مدرجة)بيوتفيالمدنمعكانمعظمويعيش.لامعبطلاء

ببعضهامتصلةوهيكبير(حدإلىبينهافيمامتشابهةتبدو

النباتاتالكوستاريكبنمنكثيريستخدمواحد.صففى

فسيحةبيوتاالغنيةالأسروتملك.بيوتهمتزيينفيوالأزهار

المزارعطرازأوالأممبانيالطرازعلىالحدائقبهاتحيط

مععة.الوا

والذرة،والقهوةالفاصوليا،الغذاءيشملالغذاء.

الموز،:مثلالمداريةالثماروبعض،والبيض،الشامية

وجباتوتحتوي.والأناناس،والبرتقالوالمانجو،،والجوافة

وأنواع،والدواجن،والسمكالبقر،لحمعلىالأسرمعظم

الخنزيرالحمالتاماليزمايحضرونوكثيراالحساء.منعديدة

الذرةقشورفيالبخارعلىالمطبوخالذرةودقيق(المفروم

(.القمحأوالشاميةالذرةمنمصنوعمنبسطرقيقخبزادوهو

كوستاريكاشعبمن%39حوالييعرف.التعليم

بلدأيفيمثيلاتهاعلىتزيدنسبةوهي.والكتابةالقراءة

فيالقانونأنذلكبمالوسطىأمريكابلدانمنآخر

المرحلةبمدارسالالتحاقالأطفالكافةيلؤمكوستاريكا

الثانويةالمرحلةمواصلةالناجحينللطلابويحق.الابتدائية

جامعاتعدةالبلادفيتوجدحيثالجامعةدخولثممن،

قربكوستاريكاوجامعةهيريديافيالوطنيةالجامعة-شمل

هوزيه.دصان

فراغهمأوقاتبقضاءالكوستاريكيونيتمتع.الترويح

الرياضةوهي،القدمكرةيلعبمنهمفكثيربمبيوتهم-خارج

السلةكرةأنكما.المحليةالملاعبأرضعلى،القومية

الرياضاتمنهيوالسباحة()التنسالمضربكرة،

منكثيرويشارك.كذلككو!متاريكاسكانبينأصثمائعةا

الأعيادافيبالحيويةمفعمةمهرجاناتفيأعوسشاريكيينا

النارية،والألعابالثيرانمصارعةتجذبحيثاممدينية،

الأجانبوالسياحالكوستاريكيينالافالتنكريةالمواكب،

الميلاد.عيداحتفالاتأثناءهوزيهسانإلى

البلدانمنوالسياحالكوستاريكيينمنالعديديستمتع

ويشملكوسشاريكا.فيالوطنيةالمتنزهاتبزيارةالأخرى

نل!)ى!ررص-.ره!برىبحيبرةنيكاركروزإحضطاجوتزريل.حلليح"أ-----------
.محصيىةب--3ى---صس-!---سص--ص!----"يا!يا-د*-طص!8 م!ورديللوكألىحو

-ءنورتديلجران!

إدد!سافتا3!ال!سريعربتاال!رلقك!راسأنجراكاخوارلى!كولمورادوإأاليحير

جايوباراخديعصلارحى!الالمارافانيد!ممناربوميلدهلر!و%؟الكالددي

.كلاد.ان!حملإ

ىدلما3"ص"لتاكوولحكويانا.خا"رت!لتآسادسيويل!ماإرإ.ب315.دوكسا.جرونب!

ح!صسلادابمو.ء!قلزيدس-شك!ا5ءكازر،لآو؟حاوثسوامب

كارجزلمح!لأ!لإط..ء-حو3إلو!جواص،سانتاكاتلتا!ليمور

سالا-!وسارأصللعا"صكاممسءكا؟.تيريابهومباا

رأإك!ثلا!خللعكو:كولش-كاسد!جويلو!لأىا.-فيلاغريقات!!ههأعكاهويتارأس

بمابوبلالكونلك!يا.لايتالمإسدلوسمالا

يبوسفيرجيرهأيخي!رلىلحتحاأ

حلا(ومينيكالىلكالىإيرللونس

شص!"9!س-3-----3!صوو---ء!7!-!---.أ--كا"----!،-!صس---ء-سصص.خد!عل!تو--+ل!---!----

روظإوي.لإر!بهي3،!تورأسابليتو

كا3.ىبا!برتجيالأرلتلولا

الهافىىالمحلفطدوجررلأ،!اوحعك!3ء!2صء!.لا-.

لىأأاشالال!ستجو!نبرا!،.لمئرلمجميووج!ا!ا

لكاأإءرمويا*كل!

-35،س!را!أرول!اركوأزو
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مديةوتقع.الجبليةالممحدراتفيالس!وضصصالأرر:اأخاميةاأصدرغ:ااس!!ايررعحيتكوستاهـي!طشالزراعيةالأراصىقلصالوسطىالهفبة

اعصمة.اهدهمرمقرسةعلىهوريهسان

تقصدهاالتيالرمليةالشواطئالوطنيةالمنتزهاتنظام

الاستوائيةأخاباتوابيضها،عليهالتضعالبريةالسلاحف

عدةوبها،الملونةوالعصافيرالقردةتقطنهاالتيالمطيرة

نشطة.براكين

والمناخالسطح

)أيكوردييراتدعىجبليةسلاسلمجموعةهناك

الشمالمنكوستاريكاأواسطتعبر(الجبليةالسلاسل

أبلاداالجبليةاسسلاس!!وتقسما.الشرقيالجنوبإلىالغربي

إقليم2أ!سطىاالمرتفعاتإقليم-أ:هيأقاليمثلاثةإلى

المحيطساحلشريطإقليم3-المنخفضةالكاريبيأراضي

.الهادئ

منالإقليمهذايتآلف.الوسطىالمرتفعاتإقليم

وه!ا،الخصبةالزراعيةااللأراضيامنكبيرتينمنطقتين

هات!تمنبكلوتحيط.الجنرالووادي،الوسطىالهضبة

الو!عطىالهضبةوتعتبر.شاهقةجبليةسلاسلالمنطقتين

75%نحوفيهايعيع!حيثللبلاد،النابضالقلببمثابة

أ!ضبة،افيالخصبةالبركانيةالتربةأنكما.السكانمن

فيالبنلزراعةاشئيسيةالمنطقةفيهاالسائدالمناسبوالمناخ

أ!بلاد.ا

علىم527وم452ليننهاراالحرارةدرجاتتتراوح

الشرقيالجنوبيالجزءفيالجنرالوادييقع.أسشةامدار

التلالمنتتألفزراعيةمنطقةوهو،الإقليمهذامن

فيالسكادمعظمويسكن.سيةأقاليمثلاتةت!مكهوستاريكا

عناعتدالأأكثرحرارةبدرحاتتمتاراشااصسطىاالمرتفعات

.الهادئللمحيطالساحلىشالمتريطال!مماريبيةالممحمضات

ص

!-.3

-

-

3!؟؟حم-ر،01؟---.-ا!لم

ع!!-*--ساكي!نتاءخعكاكاكاطعو!!!ع1/حرا(ص)ص!1البحز

لمشع!!/لأ31-(!عكا1ا!اريى
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3كض؟دحا!6-ممرح!!أ/!ممت!ممرمم!!!
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!رومج!ئملا+3!مة*حلانداتش!ريولمحي1.ء!-لأ

6ثكولا-كيث-!جيخسع!المحيطورح!28!!ور().93أيسجص
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بنالنهارأثناءهناكالحرارةدرجاتوتتراوح.والسهول

حوالىالسنويالمطرسقوطمعدلويبلغ.م532وم27

سم.028

عريضشريطوهو.المنخفضةالكارل!ىأراضيإقليم

الشرقي.الساحلطولعلىالمستنقعيةالمداريةالأدغالمن

حوالىالنهارأثناءالعاليةالحرارةدرجاتمعدلويبلغ

083بينالسنويالمطرسقوطمعدلويتراوح.م38

سم.051و

كبيرحدإلىهو.الهادئالمحيطساحلشريطإقليم

الغربي.الساحلطولعلىالمنخفضةالأراضيمنمنطقة

منالأكبرللجزءمحاذيةالارتفاعالقليلةالجبالوتمتد

الموز.لزراعةمثالىبمناخالمنطقةهذهوتتميز.الساحل

،م38وم552بينالنهارأثناءالحرارةدرجاتوتتراوح

نحوالأمطارسمقوطالسنويالمعدلإجمالىويبلغ

سم.033

قتصادلاا

تربتهاكوستاريكافيقيمةالطجيعيةالمواردأعظم

وأشجاروالصنوبر،البلوطغاباتوتغطيالخصبةالبركانية

أراضىثلثحواليوالماهوجنيالأرزمثلالمتينالخشب

البوكسيتمنترسباتكوستاريكاوتمتلك.الدولةهذه

والمنجنيز.

بالزراعةكوستاريكافىالعمالربعحوالييشتغل

أجلمنتربىالتيوالماشيةالموز،ويعتبر.الماشيةورعي

(،الشوكولاتةلصنعتستخدم)بذوروالكاكاولحومها،

المنتجاتالسكر،وقصب،الشاميةوالذرة،والبن

الفلاحونيزرعكماالبلاد.فيالرئيسيةالزراعية

والخضراواتوالثمار،والبطاطاس،والفاصوليا،البرتقال

.خرىللأا

فيالعاملةالقوىخمسحواليالتصنيعويستخدم

التصنيعمنتجاتوتشملمطرد.نموفيوهوكوستاريكا

التجميل،ومستحضرأت،والملابس،الإسمنتالرئيسية

المعالجة،والأغذية،والأدوية،والاليات،والأثاثوالسماد،

.لمنسوجاتوا

التجارةعلىكبيرااعتماداكوستاريكاأقتصاديعتمد

الأبقار،ولحومالموز،الرئيسيةصادراتهاوتتضمن.الخارجية

والمواد،النفطفتشملالرئيسيةوارداتهاأماوالسكر.،والبن

المتحدةالولاياتوتعتبر.المصنعةوالبضائع،الكيميائية

تنتعسبلكوستاريكا.الرئيسيالتجاريالشريك

وهو،الوسطىلأمريكاالمشتركةالسوقإلىكوستاريكا

أمريكادولبينالتجارةلتشجيعتشكيلهتماقتصادياتحاد

الوسطى.

712ريكاستاكو

أحدفيبتقليبهاالعمالويقومالمتسمس،تحتتجففالبناحبوب

تصدرهاالتيالرئيسيةالسلعةالبنويعتبر.الوسطىالهضبةفيلمصانع

كومشاريكا.

بينالأمريكتينعبريمرالذيالسريعالطريقيربط

ليمونعدافيماكوستاريكافيالإقليميةجمئالعواصم

ليمونالميناءينالحديديةالسككتربط.كماأريناسبونتار

ماكوستاريكافىويوجد.هوزيهبسانأريناسبونتاأ

الجويةالخطوطوتقوم.نسمة27لكلواحدةسيارةاسدله

إلىهوزيهسانمنطيرانرحلاتبتنطمالكوستاريكية

المكسيكوإلىالوسطىأمريكافىالأخرىالمدن

.المتحدةأ-الولايات

كما.مذياعجهازالكوممتاريكيةالأسرغالبيةتملك

ويتم.أشخاصستةلكلواحدتلفازجهازالبلادفي.وجد

سانفىالكوستاريكيةاليوميةالصحفجميع،علباعة

1!وزيه.

ويعيعق.بريةأقاليمثلاثةمنكوستاريكاتتألف

درجاتحيث،الوسطىالمرتفعاتفيالسكان!صظم

ساحلعلىالمنخفضةالسهولفيمنهاأنمسبالحرارة

المحيطعلىالمطلالساحليوالشريطالكاريبيالبحر

.الهادئ

لاريخيةنبذة

الانيعرففيماعاشواالذينأوائلهمالهنود

هؤلاءحياةعنالقليلإلايعرفولاإكوستاريكا.

قبيلةاستقرتعشرالحاديالقرنبدايةمعلكن.السكان

قبيلةهاجرتبينما،الشماليةالوديانفيكوروبيسي

هنودوصل.الجنوبفيالواقعةالاراضيإلىليوروكا

وكانعشر.الخامسالقرنفىوناهاووشوروتيغاامماريب

الحيواناتوصيدالمحاصيلزراعةعلىيعيشونالهنودحظم5

أ!مغيرة.ا
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إلىكولمبوسشريستوفروصل.الاستعماريالعهد

اكتيالشائعاتأغرتوقد.أم205عامفيكو!متاريكا

الأسعبانمئاتالمنصقةافيالذهبوجودعنراجت

.الجديدةالأرضاإليللذهاب

ول!ش.المعدنيةالترواتمنقليلعلىالامسبانيونعثر

المرتفعاتفيمزارع!!وأصبحواأقاموامنهمالعديد

أوأ!نادوكوررديفاس!صيزخوانالحاحصموأقام.الوسو

شثيرأ!حاو.أم564عاءفيكارتاجوفىدائمةمستوطنة

حاربتالقبائ!!معظماول!شالهنود،استرقاقالأسبانامن

حريتها.علىتحافظلكيبشراسة

حتىأممبانيةمستعمرةكو!شاري!صابقيت.الاستقلال

والمستعمراتكوستاري!صاتحررتالعامذلكوفي.أم182

الأسباني،الح!صممنالوسطىأمريكافيالأخرىالأ!سبانية

التالي.أ!امافيالم!صسي!صيةالإمبراطوريةإلىانضمتثم

مناللاتينيةأمري!صادوأ!انسحبتام823عاموفي

وبدأ.أ!سطىامري!!الحالمتحدةالأقاليموشكلتالمكسيك

كوستاري!ساوأعلنتأم838عامفىالانهيارفيالاتحاد

استقلالها.

بالح!صهـمورازانضانسيسكلأطاحم2481عامشي

للبلاد.رئيساوأصب!ءح!اريلوبراوليوللرئيسالدكتاتوري

توليهبعدقتلوهأعداءهوأحشالاتحاد،إحياءمورازانوحاول

حتىضعفاءزعماءالبلادحكمأشهر.بخمسةمنصبه

لاعتباره!شواتعشرفترةرفائيلخوانبدأعندماأم984

كولممتاريكا،فيوطنيمصرفأولموراأسسرئيسا.

المدارسمروالعديدفيها،للشوارعإنارةشبكةوأول

العامة.

فيلوراتعدةحدثت.والإصلاحاتالثورة

أطالجنراأطاحفقدعشر.التاسعالقرنأواخرمنذكو!شاريكا

ح!صماالبلادوح!-،أم087فيبالحكومةغاردياتوماس

واسعةاشراعةعلىيشحعوكان.عاما21لمدةمطلقا

ح!صمتهأدخلتقدو.بوفرةالبنتصديروعلىالنطاق

منحديديةس!صةبنتو،الدولةمدارسنظامعلىتحسينات

فدريكوتولىأم179عاموفي.ليمونحتىهوزيهسان

علىالسيا!ميةالاضطراباتوأجبرته.الرئاسةتينوكو

أكوسشاجوليوالزعامةفتولى،أم919عامفيال!!عتقالة

نموذجاوخلفائهأكوسعتازعامةتحتحوسشاريكاوأصبحت

الاجتماعي.والإصلاحللديمقراطية

انتخاباتفيأولاتيأوتيليوفازأم489عامفي

قانونية.أضتالكيراأنأعلم!الوطنيالمجلسولكنالرئالممة

لأولاتيتاييداتمردافيغويريزخوزيهالعقيدقادذلكبعد

الشيوعي!تبتوليتهديدإنهعنهقالمادونللحيلولة

الحكومة،تنظيموأعادمؤقتارئيساباعتجارهالسلطة

استبدلكما.الاتحاديةالسيطرةتحتالمصارفووضع

فرد،000.4تعدادهوطنياحر!ماكومشاري!صابجيش

تنصيبتمأم949عاموفي.لهأ!تمواضباطمع

رئيسا.أولاقي

عامفيرئيسافيغويريزالكوستاريكيونانتخب

المدارسنظامووسعللأجور،الأدنىاالحدضفعام539

مأ559عاموفي.الوارداتعلىاضريبةاوزاد،ميةالح!ص

غزوبتدبيرالمنفىفىستاريكيينال!صمنمجموعةقامت

قلبالثواروحاولني!صاراجوا.منأطبلادبريرحوي

محاولتهم.أحبطتأنمالبثواول!ضهمافيعويريزح!صمة

منالرئاسةتولىأ!ذياإيشانديماريوالرئيسوسعى

الحكومةمسيطرةمنالتخفيفإلىأم629حتىأم8ء9

علىاعترضتالتشريعيةالجمعيةولكنالاقتصاد.على

انتخابتمام629عاموفي.مقترحاتهصالعديد

رئيسا.أورلتح!حيهفرانسيسكو

ثارأم69ءوام639عاميبينفيماأنهيذكرمماو

بوابلبهاالمحيطةوالمناطقهوزيهسانوأمطرإيرازوبر!صان

البنمحصولإتلاففيأبركاناتورانوتسببماد.ا!ص

بيوتهم.هجرإلىنالس!ظالأثآشاضصر

فيجديدمنلالرئاسةفيغويريزفاز.الحديثةالتطورات

تريهوس-جواكينخوزيهخلفحيثأم،079عام

علىتوالتث!اام،749فىفيغويريزوتقاعد-فيرنانديز

وعمل.الديمقراطيةالحكوماتمنسلسلةكو!حتاريكا

التقليديالحيادعلىالمحافظةعلىال!صستاريكيوناشؤساء

علىفيهحافظواالذيالوقتشيالدوأجةالقضايافي

الأمريكية.المتحدةالولاياتمعطيبةعلاقات

فيالثمانينياتأوائلفيكو!شاريكااقتصادبدأ

البلادفيالاقتصاديةالمشاكللينمنوكانالانحدار.

،الصادراتعائداتوانخفاض،البطالةمعدلارتفاع

منالمتحدةالولاياتوزادت.الأجنبيةالديونوارتفاع

نهايةوفي.المشاكللمعالجةلكوستاريكاالماليةمساعداتها

،%5.4إلىالبطالةنسبةكومشاريكاخفضتأضمانينجاتا

وأقامت.الأرضيةال!صةمنتصففينسبةأقلوهي

عبرواقعةكثيرةدولمنالجخسياتمتعددةشركات

.هناكوصناعيةتجاريةمشاريعالبحار

رئيسكانالذي!عانشيزأرياسأوسكارأدى

دورأام099وحتىأم869عاممنذكوممتاريكا

الوسطى.لأمريكاإقليميةسلامخطةإيجادفيقياديا

اعترافاللسلامنوبلبجائزةأم879عامفيوفاز

.بجهوده

سان،الوسطىأمريكا؟اللاتينيةأمريكا:أيضانظرا

هوزيه.
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السكان

التعليم-دوأصولهكلالسكانعدد

اكتروبهـ-السكن-!

لغداءاج

والمناخالسطح

الوسطىالمرتمعاتإقليم-أ

المنحفضهالكاريبيأراضيإقليم-ب

الهادئالمحيطساحللتريطإقليم-ج

الاقتصاد

تاريخيةنبذة
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اسمها؟كوستاري!ظاكتمستكيف-

كوستاري!سا؟سكانبيروالكتابةالقراءةعلىالقادري!مانسبة-

كوستاريكا؟لأهالعبالمحببةالقوميةالرياضةما-

كوستاريكا؟فيالسكانيةالزيادةسحبةما-

جزيرةمنكوستاريكاإلىالكوستاري!جينالسودأجدادقدملماذا-

عشر؟التاسعالقرنأواحرفىجامايكا

الكورديرا؟ما

كو!متاريكا؟س!طنمعظميعيمقالأقاليمأيفي-

كو!متاريكا؟صادراتأهمما-

كوممتاريكا؟فياشئيسيالطيعيالموردما-

سانشير.أرياسأوسكارامموستاريكيااشئيسأعمالأهماذكر-

الرئيس؟هذابهافارالتيالجائزةاسموما

وكاتبروائيأم(.091839)5ارثركوستلر،

ألاضطراباتوأعمالهحياتهتعكسالمولد.مجريبريطاني

وكان.العشرينالقرنمشواتبهااتسمتالتيالسياسية

.أم379إلىأم319عاممنالفترةفيشميوعياكوستلر

أم(؟149)الظهيرةفىظلامالسياسيةرواياتهأنجحومن

رفضهعنتعبرانوهماام(،9)43والرحيلالوعمول

الأخرىالسيامميةرواياتهومن.وللشيوعيةالمملقأللحكم

ام(.)469الليلفيلصوصأم(بم)379أسبانيةوعمية

الخفيةالكتابةأم(؟)529الأزرقالرمحروا!اهأما

ذاتيتان.سيرتانفهماأم(،)549

مراسلاوعملبالمجر.،بودابعستفيكوستلرولد

ألمانياتركفقدللنازيةمعادياكانولما.الألمانيةللصحف

يدعلىكو!متلرسجن،أم379عاموفي.أم339عام

الأمحبانية.الأهليةالحربأثناءفرانكوفرانسيسكوقوأت

عملوقدفرنسا.فيالألمانسجنهأم،049عاموفي

أثناءالبريطانيوالجيشالفرنسيالجيشفيمتطوعا

وأصئلندنفيالمقامبهاستقرثم.الثانيةالعالميةالحرب

بريطانيا.مواطنا

921نيقولايفيتشأليكسي،كوسيجين

أم(.ا-088659)توماسوليمكوسجريف،

سنةمنالحرةأيرلندالدولةرئيساكان،بريطانىسياسي

الذيفاليراديإيمونحزبعليهانتصر.أم2291-329

كوسجريفانتقدإنجلترا.عنلأيرلنداالتامالاستقلالأرأد

انضملكنهأيرلندا،جمهوريةأنشأالذيأم379دستور

هايددوجلاسالرئيعرلانتخابتأييدهعندفاليراديإلى

.أم389عامفي

فىلدورهللسجنوتعرض،دبلنفيكوسجريفولد

الحكومةفىعملذلكوبعد.أم619الفصحعيدتمرد

أيرلندالدولةوأصئرئيسا.أم129-9191منالثورية

آرثرهما:رؤلعمائهامنمتعاقبيناثنينوفاةبعدالحرة

كولنز.ومايكل،جريفيث

حدأ.(م1591-4781)سيرجي،كوسفيتركي

عصرهفيعازفوألمع،السيمفونيةالأوركسترافرققادة

وكقائد.باسدوبلنوعمنالكبيرةالكمانالةعلى

مالمحاشوسيتسبولايةبوسطنلمدينةاسحيمفونيةللأوركسترا

مأ429عاميبينالفترةفيالأمريكيةالمتحدةبالولايات

المستوىبسببثناءموضعكوسفيتزكيكانأم،949و

منالكثيربتقديمأيضاقاموقد.الموسيقيةفرقتهلأداءالرفيع

منجزءابعدفيماأصبحتالتيالجديدةالموسيقيةالقطع

النموذجية.السيمفونيةالبرامج

فيشنيفىكوسفيتزكيألكسندروفيشلمميرجيولد

(بطرسبرجسان)الآنلينينغرادبينتقعالتي،فولوشيك

مسرحأوركستراإلىانضم،أم498عاموفيوموسكو.

الكبير.الباسكمانعلىعازفاموسكوفيالبولشوي

عامبرلينفيأقامهالذيالموسيقيالحفلفىلأدائهونتيجة

الآلةهذهعلىالمنفردالعزففيلثمهرتهأكد،أم309

الموسيقية.

لفرقةقائداكوسفيتزكيفيهظهرحفلأولكان

أوركستراعلىضيفاوكانأم،809عامأقيماقدموسيقية

باريسإلىانتقل،ام029عاموفي.الفيلهارمونىبرلين

تحملالتيالموسيقيةالحفلاتأم،219عامنظمحيث

الموسيقيةالحفلاتهذهحققتهاالتيالشهرةوأدت.اسمه

أصبحأم!04عاموفي.بوسطنفيتعيينهإلى

فىالموسيقيبركشايربمركزللموسيقىمديراكوسفيتزكي

علموهناك.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتماساشوسيتس

بينهممنوكان،الشبابمنالموسيقيةالفرققادةمنكثيرا

بيرنستاين.ليونارد

-أ09)4نيقولايفيتشأليكسي،كوسيجين

الفترةفيالسوفييتيالاتحادلوزراءرئيساعملام(.089



يوسدثا،سكوكوسييا022

السلطةمقاليدوتسلم.أم089عامإلىأم649عاممن

الحزبرئاسةتولىالذي،برلجينيفأ.ليونيدمع

نيكيتامحلوبريجينيفكوسيجينحلوقد.الشيوعي

،أم539عامللحزبرئيعمئاكانالذيخروتشوف.س

.م5891عامللوزراءورئيسا

تقريبابالتساويأصسلطةاوكوسيج!تبرلجينيفتقاسم

هوللوزراء،رئيعمئاكو!ميجين،فكان،سنواتلعدة

فىأنهبيد.أصسوفييتيةاالحكومةفيالأولالإداريالمسؤول

بريجينيفأصبحالشر!ت،القرنمناسحبعينياتأوائل

علىمسيطرتهفرض،م7791عاموبحلول.الأقوىاشعيم

فقدرغممعايعملانكلاهماوظل.والحزبالحكومة

لسلطاته.كو!ميجين

سابقا(.الينينغرادبطرسبرجسانفىكو!ميجينولد

أضيأالأهليةالحربفيالشيوعيالجانبمعوحارب

إلىكوسيجينوانضما.أم189عامرومعيافياندلعت

عملياتعلىوأشرف.أم279عامالشيوعيالحزب

محاصرةالألمانيةاأغواتابدأتأنبعدلينينعرادمنالإجلاء

انتهاءوبعد.أضانيةاأطيةأصعااالحربأثناء،أم419عامالمدينة

الح!صميةاهناصبمنعدداتقلد،أم459عامالحرب

،ام069عام:صى.بارعإداريكمسؤولصيتهوذاع

إدارةتحتيعملوكانالوزراء.لرئيسأولنائئاعين

.مباشرةخروتشوف

تنميةعلىكومميجينعملللوزراءرئيساكانوعندما

بدأام659عاموفياسموفييتيالاتحادفيالخفيفةالصناعة

المصانعلمديريماليةأرباحصرفيستهدفبرنامجا

أيضاوعمل.عملهمفيامتيازايظهرونالذينوالمزارعين

الغربية.الدولمعالتجاريةاشوابطتحسينأجلمن

طويلةالأهدافمنمهماجزءاالسياسةهذهوأصبحت

منكومسيجينوامشقالسابقا.السوفييتيللاتحادالأج!!

لأ!مباب،أم089أكتوبرفيالوزراءرئاسةمنصب

صحية.

.الباردةالحربأليتش،ليونيد،بريجينيفأيضا:انظر

كان.(م7181-6471)يوسدثا،سكوكوسييا

بولندا.وفيأمريكافيالحريةأجلمنحارببولندياوطنيا

مأ776أغسطسفيأمري!!اإلىكوسيياسكووصل

وعرض،أم-1783ء77الأمريكيةالثورةأثناءفي

مهندساضابطاوعين،الأمريكيةالمستعمراتعلىخدماته

بعدوتولىساراتوجا،فيتحصيناتوبنى.حصلوني!!برتبة

.هدسوننهرطولعلىالأمريكيةالدفاعاتمسؤوليةذلك

عينهالحربوبعد.بوينتو!حتمنطقةفيتحصيناتوشيد

عميد.برتبةالكونجرس

إلىكوسيياس!صعاد

وقاد.م4781عامبولندا

عامحدثتالتيال!نتفاضة

تحملوالتي،أم497

ثالثةلمنعمحاولةفى،اسمه

أضقسيماالعملياتوآخر

روسيايدعلىبولندا

كوسيياسكوثاديوسورغم.والنمساوبر:سيا

حققهأصذياأسصرا

وسجن.بعد،فيماهزمفقد،أجدايةاشيكوسيياس!ض

فيالانمصدعةورفاتهليتوانيا.فيكوسيياسكووأسد

منالكثيريدفنحيثكراكو،فيالتاريخيةواويلقاعة

أجولندلين.االأبطال

جبالأعلىكصسييالسكوجبل.!جيلكوسيداسكو،

جبالأحدوهوس!إلبحر،فوقم2؟228ارتفاعهأيا.أمشرا

متنزهداخلفيويقعويلز.ساوثنيوجنوبفىالأأسبا

كومحيياسكومتنزهمساحةوتبلغ.الوطنيحصوسيياسكو

إلىالمتجهالرئيسيالطريقويخترق2كم5؟943ا!طىا

راتسميااوئدقاويستيم.ينباوجيندسكوكوما!صسيياجبل

جبلويقع.الصيففصلفيالجبلقمةإلىالوصول

سيدنى.غربيجنوبكم093مسافةعلىكوسيياسكو

حسابمحطهةبقمتهتوحدأمشراليا،حبالأعلىكوسيماسكوجبل

اطمساحير.مرحعوهي.متلثات
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رياضةلممارسةشتويمنتجعأهمالجبلهذاويعد

منالعديدبهوتوجدأستراليا.فيالجليدعلىالتزلج

الطريقعلىتقعوالتي،التزلجإقامةوأماكنوالنزلالفنادق

كوسيياسكو.جبلقمةإلىوالمؤديجيندباينمنالمتجه

ويلسونواديالجليدعلىالتزلجمراكزأشهرومن

وشارلوتبريشروواديكريكوديجرزهولزوسميجن

حتىيونيومنالجليدالتزلكلىموسمويستمر.باس

أكتوبر.

فىالمنطقةهذهفيالسياحيالجذبمصادربينومن

الجداولمنالشبوطسمكصيد،الصيففصل

والنزهاتالجبليةبالمناطقالسيارأتوركوبوالبحيرات

وركوبالأدغالفيوالتجولوالسياحةوالجولف،الخلوية

فيوبخاصةالبريةالزهورومعارضالجبالصعودأجهزة

كومميياسكومتنزهفىالخلابةالمناظربينومنيناير.شهر

يارنجوبيلينهرضفافعلىيارنجوبيليكهوفالوطني

توليدومشروعبيليبارانجاوشرقيكولمانوكهوف

بالثلوجالمغطاةالجبالمنالمائيةالمساقطمنالكهرباء

علىللتزلجكبيرمنتجعهيوثريديوأيوكومينوبحيرة

الجليد.

بولنديوهو-إدموندبولالسيرالرحالةاكتشفوقد

عليهاأطلقوقد،أم084عامكوسيياسكوجبل-المولد

ويعدكو!ميياسكو.ثاديوسالبولنديالبطلاسم

بعضأنإلاالجبلهذاتسلقمنأولسترزيلكسي

الانيعرفالذيالجبلبتسلققامأنهيذكرونالمؤرخين

اسمالجبلهذاعلىوأطلقتاونسندجبلباسم

أستراليا.فيجبلأعلىيعدتاونسندوجبلكوسيياسكو.

التىالمنطقةفي،النيلنهرعلىقامتقديمةمملكة!ش

فيمعروفذكرأولردو.السودأنبشمالالانتعرف

الراجعةالقديمةالمصريةالوثائقفيكولقالتاربلدولة

بدأيةتعنيلاالذكربدأيةلكن.المصريةالوسطىللمملكة

عاصرتأنهاعليهاالمعثورآثارهاأثبتتفقد،كدولةكوش

نحوإلى،المصريةالقديمةالمملكةمنالخامعسةالأسرة

المرويةالفترةفيالزمانمنحينوجاء..مق0025

أسوانجنوبفبلغتالسيالعميةرقعتهافيهاتسعتلكوش،

البيئاتفإنالاتساعولهذاجنوبا.وسناروكوستيشمالأ،

،لأخرىمنطقةمناختلفتفيهاالحياةوأنماطالجغرافية

لآخر.زمانومن

الإنسانيةالحضارةفيمهمةمساهمةال!صشيونقدم

وفي،ناحيةمنوالكتابة،والفن،العمارةميادينفي

نفسهالحضارتهاكموطنمصر،بينالوسيطبدورقيامهم

وسطوبين،والرومانيةالهيلينستيةللحضارتينمهمومعقل

باللونالموضحةكوش!مملكةاحتلت.م.ق005حواليكوشمماعة

وكانت.الحاليالسودانموقعفيالنيللهرامتدادعلىمنطقةالأصفر

رئيسيامركزاكانتكماوالهند،رومابينالتحاريةالطرقعلىتؤلح

.الحضارةمراكزمر،

لكوش،الجغرأفىالموقعالوساطةهذهفيوساعد.إفريقيا

بها،مستمرةصلةوعلىمباشرةمصرجنوبلصونها

كوشصلةأثمرتوقدوالأنهار.بالبرإفريقياوجمقلب

عن،مباشسرةغيرالكلاسيكيوبالعالم،مباشرة!صر

امتزجتورومانيةوهيلينستيةقديمةمصريةشيراتتألم

المصريالتأثيرلكن.كولقحضارةفيالمحليةبالعناصر

والعمارةالديانةفىوبخاصةجميغاالتأثيراتهذهأ،ضح

لخط.واينيةالد

السطح

لاخرمكانمنكولقفيالجغرافيةالبيئاتتختلف

لتنحصركولقأرضتضيقفبينما.الجغرافيةرقعتهالاتساع

)أتبرةعطبرةشمالىالنيللواديالمحاذيالشريطفمب

لتشملعطبرةجنوبيكبيرااتساعاشسعفإنهايما(،ففى

والنيلالنيلونهرعطبرةنهربينالواقعةالبطانةأرض

وغرب،والأبيضالأزرقالنيلينبينالجزيرةفأرض،زرقا!3

الثقلمركزالبطانةأرضوتعد.الأبيضوالنيلالنيلنعص

للفترةالمعاصرةوالروماناليونانكتبفياشتهرتلكوش،

إحاطتهالأنذلكمرويجزيرةباسملكوشا،روية

شبهمنهاجعلتجهاتثلاثمنالمذكورةبالأنهار

كانتالتيالمدينةهذهلوقوعبمرويوقرنت،-ضيرة

في،النيللنهرالشرقيةالضفةعلىانذاككودقءاصمة

شمالكمأ04نحو،مرويجزيرةشبهمنالغربيالىعلرف

.ا-فرطوم
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لأخرىمنطقةمنالحياةأنماطاختلفتالبيئيوللتباين

الشمالفيورعوية،زراعيةمستقرةحياةفهناك.كوشفي

ورعويةالمناطقبعضفيزراعيةومستقرة،الميلواديفي

وأرضوالبطانةا،نهار1أوديةفيالجنوبفيغيرها،في

.الجزيرة

استيطانيةمراكزقيامفيالجغرافيةالبيئةغنىساعد

ماعصورها،مختلفشىكولقفيمهمة(وقرى)مدن

بأسماءالاخربعضهارالقديمةبأسمائهامعروفابعضهازال

حصمة،:أشهرهاومن.الآنتحاورهاالتيالحديثةالأماكن

سابخر)صوفر،(يويمدامروة)مرويو،نبتةو

لريم!وقصر،(يادأ)نقادوسا،(شيي)يصاو،(ساخوربا

،(بريب)لمصوراتوا،(تولكت)لنقعةوا،(يميسبرايمبد)

وعيرها.وسوباروسنا

الناسحياة

هى،طبقاتأرلغالكوشيبالمجتمعكان.المجتمع

أطلكامنألمكونا،أصكالماالبيتفيالمتمثلة،الساميةالطبقة

متميزةالطبقةهذهتعتبرر.منهنونسلهالملكاتوزوجاته

لاأ!ذيناالمال!صةالأسرةاأقاربفيهبما،المجتمعسائرعن

مقامفيال!صشإيئنفرفيالملكلأنذلكفيها،يحسبون

زوجاتهفيهابما،طبقته5شإنلذا،النظريةالناحيةمنالمعبود

بمعناهالمجتم!طبقاتب!!منتصنفلا،منهنونسله

طبقاتفيهفإن،الطهبقةهذهعدا،المجتمعسائرأما.المفهوم

منالمال!صةالعائلةبقيةوتشولالعليا،الطبقةأرقاهاثلاثا

الدوأسةرجالوكبار،وأصهارهأزواجهوأقرباءالملكأقرباء

أ!سطهىافالطبقة،والموسرينوالديني!توالسحكريينالمدنيين

لاممننسبياالحالوميسوريالمتميزينالموظفينتمثلاكتي

تشملالتيأسدنيا،االطهبقةثمأحليا،االطبقةفييدخلون

والرعاةوالفلاحينوالعمالالموظف!ت،فقراءمنالناسعامة

أغقراء.واوالجنود

المجتمعفيالأسرةارأسهوالأبا.الأسريةالحياة

أكثرالكوشيالمجتمعفيخاصةمكانةللأملكنبمالكوشي

خاصة،بصفةالقديمالمصريالمجتمعفيلنظيرتهامما

هذهاتضحتوقد.عامةبصفةالقديمالشرقيوالمجتمع

وضوحاوازدادت،لكولقالأولىاالنبتيةأعترةامنذالسمة

المجتمعاتفيمعروفة!عمةوهيأ!وش!.المرويةاغترةافي

الحديث.العصرفيمنهاكثيرفيغالبةتزاللا،الإفريقية

وعامةللملوكالزوجاتتعددال!صشيالمجتمعوعرف

لالظروفمرةمنسثرأاهـهـأةتزوخعرفكما،الماس

المألوفةال!وفهيتكونقدلكنهاتفاصيلها،تعرف

منالملوكتزوجعرفكما،طلاقهأوالزوجكموت

القديمة.مصرفيالحالكانكماأخواتهما

الصفوةعلىمقصورامحدوداأضعليماكان.التعليم

بخطها،القديمةالمصريةاللغةتستخدمكوش!سانتح!ت

من.اليوميةوالحياةوالدينيةأصسيامميةاأمورهافيالمعقد،

أولمئبصورةانتشروالكتابةالقراءةاأنأيضاالمعتقد

أبجديةكتابةلغتهميكتبونشيونال!ضبدأعندما،قبلعما

القرنمطلعمنابتداءالقديمةالمصريةاللغةكتابةمنأيسر

الميلاد.قبلالثاني

فيالرئيسيالغذاءاختلف.والمأوىوا!للبسالغذاء

القمحخبزهوإذ،والجنوبالش!البينمانوغاكولق

،الشمالفيوالماعزالأغناموحليبوالتمور،والشعير

حالاتفىوالشعيرالقمحوخبزالغالبفيالذرةوخبز

إلىذلك.الجنوبفيوالأبقاروالماعزالأغنامحليبرأقل،

فيوالأسماكوالطوروالظباءالانعامهذهلحومجانب

يعرفالذرةمنمشروباأنويبدومعا.والجنوبالشمال

فقدالصفوةأما.العامةلدىمألوفاكان،اليومبالمريسة

وأكوش،فىوالمعصورالمزروعالعنبمنأخبيداشربت

الشامبلادمنطريقهاعنأومصرمنالمستوردأصنبيدا

وغيرهما.فلسص!!حنو!

الذيوالقطنالأغنامأصوافمنكانفقدالملبص،أما

وينسجويغزل،خاصةبصفةالبطانةأرضفييزرعكان

الركبتينتبلغبازريأتزرونالرجالكانوبينما.البيوتفي

تبلغطويلةأثوابايلبسنالنساءكانتالصدور،وتكشف

عنواناالصدوركاشفاتالأمهاتوكانت،عادةأممعب!تا

وتظهر.عادةعراياكانوافقدالأطفالأما.للأمومة

وفيأحيانا،مصريةأزياءفيالكوشيينملوكالرسومات

،للمصريمباين،واضحإفريقيذوقفيمزركشةأزياء

حالاتفيوالاقراطوالقلائدبالعقودواضحولعمع

الكوشميونسكن.بخاصةالمرويةالفترةفيوذلك،كثيرة

الكبيرةوالمساكنالقصورب،تتفاوتمختلفةمساكنفي

المتوسطةالمساكنوبين،والطوابقالحجراتمتعددة

.والخياموالقشالعيدانمنالمبنيةوالأكواخوالفقيرة

البطانةفىالمرويةوالقرىالمدنمنكثيراأنوالمعتقد

الأحجاممختلفة،البيوتفيهاغلبتالنيلوغربوالجزيرة

كانماغرارعلىوالقمش،العيدانمنالمبنية،والمستويات

شرقفيالسودانمدنبعضفىقريبوقتإلىمعروفا

الطوبفيهاغلبفقدالمبنيةالبيوتأما.والجزيرةالبطانة

ولم،المحروقالطوبمنقلةمع،عادةالمحروقغير

دار،لأيلابدوكان،للأساساتإلاالحجارةتستحدم

علىواحدفناءمنوحجمها،بنائهاموادشالتمهما

الأقل.

للترويحمتعددةوسائلعنالاثاركشفت.الترويح

يصاحبهابماوالشرابالأكلكمجال!م!،الكوشيينلدى
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ويؤيدللتسليةوسائللهمكانتكما،ورقصغناءمن

الشطرنجكلوحةلوحةوعلىللنردزهرعلىالعثورذلك

ذلك.وغيرتوابعها،وبعض

لكعسبالعملأنواعمختلفالكوشيونعرف.العمل

والدينيونالمدنيونالموظفونهناكفكانالعيع!،

هناككانكماوأدناها،الرتبأعلىمنوالعسكريون

فيهاعملالتيالمرافقأهمومن.والرعاةوالعمالالزراع

والمنشآتالحديدومصاهرالذهبمناجمكانتالعمال

والمقابروالمعابدالملكيةالقصوركبناءالحكوميةالعمرانية

والخاصة.،الهرمية

بيدكانالبلاداقتصادأنعليهالمتفقمنالاقتصاد.

يرىكما،مصادرهأكبرعلىتهيمنكانتالتي،الدولة

وذلكأيضا،بيدهاكانتلكوشالعالميةالتجارةأنالبعض

أمنية.وحمايةتنطممنالعالميةالتجارةإليهتحتاجلما

فقد،الذهبوأشهرها،الطبيعيةالمواردغنيةكوشوكانت

مصر،إلىالواردللذهبمصدرأكبرهيكانت

كوشبذهبوصفهجعلالذيالقدرإلىبهواشتهرت

المصريةالوثائقفيمألوفاشيئامصرإلىجلبهورسومات

وصهرهالحديدكوشعرفتالذهبجانبإلى.القديمة

فيمنهاكبيرعددوجد،بالأخشابتوقدمصاهرفي

.مرويغيرفيغيرهاوجدكمانفسها،مرويمدينة

ومملكةشمالأ،مصرمعلكوشخارجيةتجارةأهموكانت

كانتولذلكإفريقيا،أواسطجانبإلىشرقاأكسوم

وشرقمصربينمهماتجارئاوولمميطابتجارتهاحيةكوش

منكوشوراءكانوماهذينوبين،ناحيةمنإفريقيا

طرقكوشتخللتلذلك.أخرىناحيةمنإفريقياوسط

ودربمصر،إلىشمالأالنيلطريقأهمها،عدةتجارية

فيدنقلامنطقةفيبالنيلليلتقيكوشغربمنالأربعين

الأحمرللبحرأحدهاشرقيةأخرىطرقوثلاثة،الشمال

أكسومإلىيمضيالجنوبإلىوثالثأكسومإلىواخر

التجارةشبكاتعداوذلككلهالإفريقيالقرنوربما

والنهرية.البريةالداخلية

والجنائزية.التعبديةديانتهمللكوشيينكانق.الديانة

بعضمهامعبوداتلهمكانتالتعبديةالديانةحيثفمن

وحوروإيزيسوأوزيررعوآمونرع:مثل،الأصلمصري

المصرية،الديانةفيكماوادوارهاصفاتهابكلوغيرها،

وسبويمكروأبديماكددونمثل:كوشيالاخروبعضها

آمونالدينيةوالنصوصالرسوماتأظهرتوبينما.وغيرها

قبلفيماوأقدمهامعبوداتهمأهمأنهماعلىوددونرع

المرويةالفترةرسوماتأظهرت،لكولقالمرويةالفترة

آمونذلكفىبمامعبوداتهمأعظمبأنهأبديماكونصوصها

عندهم.خالقحربإلهوأنه،رع

.آخرةبحياةامنوافإنهم،الجنائزيالجانبفيأما

أيضا،الماديةوالوسائلالصالحبالعمللهاالتزودوبضرورة

معيودعالذياصطلاحا،الجنائزيبايلأثاثتعرفماوهي

والمهنيةالمنزليةالدنيا،الحياةأدواتويشمل،قبرهفيا!أجمت

بأنهويعتقدالدنياحياتهفيالميتألفهاالتيوالترويحية

بدفنكرمةفترةوتميزت.الاخرةحياتهفىإليهاسجحتاج

ذويهمببعضمصحوبينالكبيرةالالممروأربابا،مملوك

حمسبالآخرةالحياةفيويخدموهمليرافقوهموخدمهم

سادتهميمليدفنوايقتلونكانواهؤلاءأنوثبت.اءكتقادهم

التيحيواناتهمبعضجانبإلىوذلكواحد،انؤني

مجاورةخاصةمدافنفىأوأصحابهامعإماتدفننت؟

العنقريبهوسرير،علىيوضعالرئيسيالميتوكان.!ثم

الوقتفيمعهدفنواالذينمرافقوهبهيحيطأسودانى،ا

كرمة.فترةبعدماإلىسريرعلىالدفنواستمر.قسط

عميقةحفرف!أحجامها،فىتفاوتتفقدالقبورأما

كرمة،فترةمنوابتداءالأسر.وأربابللحكام،وأسعة

منابتداءوالملكاتللملوكثلاثاتتجاوزلاغرفاصارت3

وشيدت.لكوشالمرويةبالفترةوانتهاءالأولىالنبتيةاغترةا

أصغر،قبورهمتعلوأهرأماتونسلهموالملكاتل!لوك

.العمارة:انظر.المصريةال!هراماتمن-خجما

التأثيروالجنائزيةالتعبديةالدينيةالنقوشأظهرتوقد

الدينيةالأفكارفيواحدانفيالمحليوالطابعا،ممصري

.و-الاعتقادات

والفنونالعلوم

والمدنية،الدينية،الكوشميةالعمارةأظهرت.العمارة

وإن.والزخرفةوالتنفيذالتخطيطفيأصحابهاء!ارة

خاصاذكراتستحقالمرويةالفترةمن،الكوشيةالأهرامات

منحجماأصغرفهيبنائها.لأسلوبوإنمالضخامتها!*

منمبنيةوارتفاعا،قاعدةأصغر.لكونهاالمصريةالأهراماتا

.الحجارةوكسربالترابمحشوة،النوبيالرمليلحجرا

،والترابلبنائهالحجارةبرفعيبنىكانالهرمأنثبت،قد

القديمكالشادوفبرافعة،لحشوهالمكسرة،الحجارة

الرافعةهذهتتكون.الانالآليةكالرافعةأوأيضا،والمعاصر

ولممطفيكالساريةيغرزالأرزخشبمن!ينعمود"ن

معها،شعامدأفقيآخرعمودالساريةويعلو،الهرم!اعدة

الاخرالطرفومنبهترفعثقلطرفيهبأحدبكون

كأسلوببأسلوببهتعلقبحبلوغيرهاالحجارة

فىمرحلةالهرمزادوكلما.الآليةالرافعةأوأحشادوفا

أيضا،مرحلةالساريةرفعتوداخليا،خارجيا،تفاعه11

مكسورةساريةوجودذلكبكلأوحىوقدهكذا.،

.الأهراماتأحدد،اخل
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فنىفيالكوشيونبرعالتشكيلى.والتصويرالنحت

والامراءللملوكالتماثيلفصنعوا،والتلوينالنحت

ولوحاتهممقابرهموزينوا،الحيوانيةورموزهاوالمعبودات

وأبدعوا،الملونةأوالممحوتةبالرسوماتوالجنائزيةالتذكارية

ماأروعمنالكوشىالحزفويعد.الخزفزخرفةفىجدا

بعضويعد.القديمةالعصهمورفىالإنسانيةالحضارةانتجته

الخزفزخرفةفيالتجريديالفنيالأسلوبالباحثين

الانطباعيالتجريديالفنإرهاصاتأقدممنالمروي

.لتعبيريوا

بدأاهيلادقب!!أضانياالقرنبدايةمنذ.والكتابةاللغة

وغيرهيروغليفيةتصويريةبرموزلغتهميكتبونالكوشيون

المصريةال!ضابةرموزمنهيئتهافيمأخوذة،تصويرية

المعقدالنظامكليأخذوالملكنهمالها.المقابلةالقديمة

فيه،الأبجديبالجانباكتفواوإنماالقديمةالمصريةللكتابة

وكتبواأبحديةفاحررلتكونرمزاوعشريناثن!تفاختاروا

معروفمصريأص!!منأعتابةارموزولأن.لغتهمبها

معانيفهماأم!ش!صماالكوشية،النقوش!قراءةأمكنفقد

أضحوية.اقواعدهاال!صشميةأطغةامفرداتمنطيبةنسبة

المروية،للفترةيرجمأضقولقاهذهمندرسماأولولأن

المروية.اللغةاسمأختهاعلىالأوائلالدارسونأطلقفقد

هذهأنمنثبتلما،الكوشيةباللغةتعسميتهاوالأصوب

يأ،الأولىالنبتيةالفترةمنذالكوشيينلغةهىنفسهااللغة

ساميةأجمستإصريقيةلغةوهيالميلاد.قبلالثامنالقرنمنذ

حامية.أو

ملكياحكماكانكوشفىالحكمأنوضح.الحكم

الإخوةبينوراثيا،كانوأنهتاريحها،منمبكرةفترةمنذ

وأ،الأبيهالابنوراثةإلىانتقلثم،الأولىالنبتيةالفترةفي

قاصراالملكيكنولم.ذلكبعدزوجهاأولأبيهاالبنت

عرفهولماأحيانا.للنمساءيؤولكانوإنمافقط،الرجالعلى

اشتهرت،مشهوراتقوياتملكاتمنكوشحكم

تحكمهابلادبأنهاوالروماناليونانالكتابكتبفيكوش

إليهاقسمتالتيللأقاليمحكامالملكيعاونوكانالنساء.

مدنيونموظفونمنهمحاكمكليعاون،المملكة

علىدينيجهازهناككانذلكجانبوإلى.وعسكريون

كهنةورؤسحاء،عامكهنةرئيص!منمكون،المصريالنمط

كهنةللكهنةرئيسكليتبع،الإقليميةللمعابدإقليميين

المرات!.بمختلفدينيونوموظفونمحليون

تاريخيةنبذة

هيخمس،فتراتإلىكوشتاريختقسيميمكن

النبتيةالفترة.(،.مأق2005-005)كرمةف!صة

وكولقمصرحكمفترة.(،.مق746-؟)الأولى

سريرعلىموضوعااشئيسىالميتت!!مفهـة(:حصمة)!ترةكرمة

وحهه.أمامو!!اهمتيتالى!داهالأمم!،احبهع!مقردصئا(،)عمقري!

على(الصورة)أسملأحدهمالفسها،الدفرهيئةلياتمالىالميتسلقة

حرتالى.الصورةأعلىوفىالبقر.حلدسوروة

-)663الثانيةالنبتيةالفترة.(،.مق663)746

م(.004-.مق045)المرويةالفترة.(،.مق045

التاريخيبدأ.(..ماق25.05-00)كرمةفترة

السياسيةالصفةتبلورتفيهاإذ،!صمةبفترةأحصلقاغعلىا

لهايؤرخفإنهنفسهاالفترةبدايةأما.أحصشوالحضارية

الخامسةللأسرةمعاصروقتفيأي،.مق0025بنحو

تحديدهيمكنلازمنومضى.المصريةالقديمةالمملكةمن

مصدرغدت،شأنذاتسياسيةقوةكوشبعدهظهرت

ففي.الوسطىبالمملكةالمعروفةالفترةفىلمصرإزعاج

)نحوالوسطىالمملكةمنعشرةالثانيةالأسرةا

المصريةالوثائقفيل!ضشذكرأولورد.م(،ق0091

القديمة.مصران!:.الخاسئةبكولتقيصفها،القديمة

بعصريعرففيماأخرىمرةمصرضعفتولما

اله!صسوس،حكمتحتووقعت،الثانيالاضمحلال

الوجهعلىالمسيطرالهكسوسملكمعكوشملكتحالف

الوجهعلىالمسيطرالمصريالملكضدآنذاكالبحري

أمامها.مشىوآتار"الغربية"الدفوفة(:كرمةفترة)كرمة

!!
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)تهراقة(.تارقو:النبتية()الفترةالبركلجبل

منمصرتحررتولما.نفسهالوقتفى)الصعيد(القبلي

غزتالحديثةبالمملكةيعرففيماودخلتالهكعسوس

حمدأبيإلىكوششمالوظلوتوسغا.انتقاماكوش

يعرفحاكمإدارةتحتالمباشرالمصريللحكمخاضعا

مصرضعفتأنإلىالأمرهذاوظلكوش،فيالملكبابن

كانمااستقلحينتاريخهامنالمتأخرةالفترةفيرابعةمرة

.كوشمنيدهاتحت

ضعفتلما.م.(.ق746)؟-الأولىالنبتيةالفترة

علىسلطانهافقدتتاريخهامنالمتأخرةالفترةخلالمصر

تحتأخرىمرةتوحدتالتيكوش،منيدهاتحتكانما

البركل،جبلمنطقةفي،نبتةمنحكموهاكوشيين،حكام

تعرفلاتاريخها.منالأولىالنبتيةالفترةفيبهاودخلوا

أما.الأوائلملوكهاأسماءولابالتحديد،الفترةهذهبداية

قراءتهفي)كاشتاكوشتوفهوتاريخيامعروفلهاملكأول

مصر،لصعيدمعلومكوشيغزوأولتمعهدهوفي(القديمة

بيىخليفتهيدعلىمصرمعظمعلىكوشعيةهيمنةأعقبته

الخامسةالأسرةبدأتوبه(،القديمةقراءتهفى)بعانخي

الكوشميونيحكملموإن،القديمةتارلمصرمنوالعشرون

بعد.مصرفيعاصمةمنوكوشمصر

هذهتبدأ.م(.ق663)746-وكولت!مصرحكم

وعندكوش،فيبيىموتبعد..مق746نحوالفترة

أولفهو(،القديمةقراءتهفي)شمباكةشباقوخليفتهمجىء

أربعةذلكفيوقلدهمصر،منمعاوكولقمصرحكماكأ

(،القديمةقراءتهفي)تهراقةتارقوأشهرهمبعدهمنسلوك

وكودق.مصرملكبأنهالاشوريةالنقوشوصفتهالذي

القديمة(قراءتهفي)شبتكوشبتقوسلفهمثلتارقورلكن

كانتالذينالاشورشمعبالحربنفسه/شمغل

القرنفىآنذاكالشرقفىقوةأكبرغدتقد/مبراطوريتهم

الكوشيألاشوريالصراعوانتهىالميلاد.قبلالسابع

عهدفيمرة،مرتينمصرعنوإجلائهمالكوشيينإهزيمة

خليفته.عهدفيأخرىومرةبرعارقو

هذهبدأت.م(.ق045)663-الثانيةالنبتيةالفترة

لكوشوحكمهممصر،عنالكوشيينإجلاءبعدالفترة

كانتنفسهالوقتوفي.أخرىمرةنبتةمناشفردة

.مرويهيكوشوسطفىأخرىمدينةالمكوشيين

منالكوشيةالعاصمةانتقلتيقينامعروفةغيرلأ!مباب؟

قدكانتمثلماتماما.م،ق054نحومرويإلىأبتة

الفترةهذهشهدتهومماقبل.منكرمةمننبتةإلىانتقلت

كانواالذينوالصاويينالكوشيينبينالشديدالصراع

السادسةبالأسرةيعرففيما،آنذاكمصرجحكمون

القديمة.مصرتاريخمنالعشرينر

.ممغ!!3جم!:7*6+..ح!ك!لآلوو3-؟1!؟!

!ج!!ر3.-؟ا!!!!.!اأ.بئ.!اج!!إ*؟أ"إءإ!اأاح!7إ

ه-ا-3*لأ،ا%وفي،!ئم!ك!!!أءاأا،

!-ص-.ءبرأ!!(!الش؟-"و؟بمخأ.يا!يلأثلا!ه!-أئمأ99!عثبه!ئمه!-لأ،!إ-ا

\--ألأ-11 *اديرد1ث!لأ

كحمايتهالهحاميةإيزيسوحلفهأمانيأرنيخالملك.اللرويةالفترة

الملك.يمثلهالذيصورالأشها
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المتممالية.()الحمالةالمقمرذأهراماتبعض(؟المرويةالمترة)مروي

المرويةالفترةم(.004-.مق045)المرويةالفترة

لحكمبالمرويةسميتوأزهاها،زمناالكوشيينعهودأطول

لنهرالشرقيأ!شاطئاعلى،مرويمندولتهمالكوشيين

".مروي"جزيرةالبطانةأرضمنالغربيالطرففيالنيل

وعرفت،وعمرانوازدهاررخاءعهودالفترةهذهشهدت

.كماالمرويةأطغةباأجاحاالمشهورةأصكوشيةاللغةكتابةأول

وأكسوممصرمعالمدىطويلةسلميةصلاتالفترةعرفت

أحياناتخللتهامصرمعالسلميةالصلاتلكن.الحبشةفي

وبعضاطتأخرين،الصاوي!تمنحكامهامعصدامات

ثوراتتناصركوش!انتحينوذلكالروماد،ثمالبطالمة

أغترةاشهدتصماجميغا.هؤلاءضدالمصريالصعيد

بقيادةلهااشومانح!صمبدايةفيمصرلصعيدكوشياغزوا

وجزيرةوأسوان!يلةجزيرةشملعهدها،ووليملكة

تمثالبينهامنكتيرةغنائمعنأثمرلها،المواجهةالفنتيني

حملةإلىالغزوهذافأدى.أوغسطسالرومانيالإمبراطور

.كوششمالفيالنجاحبعضصادفترومانيةتأديبية

القرنفيعالمياكوشصيتخفتمعروفةغيرلأسعباب

عرفتالتيأصسيامميةاالأهميةلمرويتعدولمالميلاديالرابع

؟3ل:لا1-)يءابأإ6+صبم1111!لأ-9حا!إ،!أا!!وخا11-!ء

/صكافي!،ليم/،كمشص!ا،ور،1!!ءد-ارءللمأشير*-

2سكملأأت!!-ءخ!سبهص--7اأقثتن7لاأء!!كهؤتهثإ+لحاس+--/خخ؟ع-4دبمص/،أتج/

لا!ا!ا!-(أوا،أ-!االىأ/أ/ب-لم*3لى3ح!و3ىلأإارعى؟كرأو

لأا-؟-عنيجمأاحهيخلا!أحماخ!-3--الىةءح!!ا/!لأبجت

أدبرس!ا"!لىس!،بزلح!!"أ-"!أأااثاا!3بفي!-!/نجأ!"بج!
7تبد(1\!هل!-!ورللبزء7!"\//-لى

-لى-لاال!لم،116،كهـ1

فلجبئفح

اقي،!أتح!بنأكهةقئاكذأج!سخذأسشنس-ي!لتالؤ!لا!لىا(لأك!،الىكق

ا-به!!إ!صيصوث!ل!!أآاكألملم/نمس-تص!أبم!أا!3!ف-أكص

رء-،ر.ل!!ررو؟أطأص-اكلا!أ!

)1/الم؟أاص!

ا؟كالى،/)لىغأو؟ص؟،لأإش،صلأكدأ"علأحبهبم7ط2؟اص،لمحدأألجلاسط!ز-،تم!إئن

سب3كا"-،-،-جدام-أ

و*!وخئاللل!اأأع!إال!حا-!خ!ءبر-!%ا!يما!ور،ال!!ا!!!رثك!ألب!بلإب!جللاحنرنيبن

!غافيأ!؟،إجخهكو/س"!7لىكا1ء

منصفريتصدرأسديماك(.المروية)المترةالمفراءاللصورات

آمولى،،أبديماك:اعلوياالصرو.أماليأرسيحالملكقالةداتالمعمو

،ألدبماك:السفلىالصف.تحوتحور،،أرلمسوفيسسوكلكر،

إيزيس.،حور،ساتيس،مودا،معبودة،معبود،معمودة

كرمة()فترةكرمةم!الصعرىالحرةةكودثي)فخالأخزف

(.المروية)الوررةضساحجرىوا

معروفةغيرظروفتكونأنببعيدوليحم!قبل.منبها

إلىثالثةنقلةعاصمتهمشيينال!ضنق!!إلىأدتقدللباحثين

إلىبعدهارابعةونقلة،الأزرقأسنيلاشرتسوباإلىالحنول!

منهناكليسفإنهالأسبابكانتومهما.الحاليةسنارموقع

مملكةأسقطتأكسومدولةبأنالشائعالزع!ايسنددليل

الأكسومي.عيزانةيدعلىكانذلكوأن،مروي

تاريخ.،السودانبمالنوبة؟إفريقيا:أيضاانظر

الموضوعصرعنا

السطح-ا

الناسحياة-2

الترويحهـ-المجتمع-أ

العول-والأسريةالحياة-!

ال!قتصادرالتعليم

ول!الدا-حوىلمأادزالملسرءاأعدا-د

والفنونالعلوم-3

والكشابةاللغة-جالعمارة-أ

الح!كادالتشكيلياخصويرواالححت-!

تاريخيةنبذة-4

دولةكوشانإمبراطورية.إمبراطورية،كوشان

وأفغانستانباكستانالانتشكلالتيالمنطقةفيازدهرت

قبلالأولالقرنمنتصفمنالفترةفيالهندغربيوشمال

أسسوقد.الميلاديالثالثالقرنمنتصفإلىتقريباالميلاد

خمصربتوحيدقامعندماالإمبراطوريةكادفيسزكوجولا

ملكيبغزوالقبائلهذهمعوقامآسيا.وسطمنقبائل

رقعةمنكادفيسزكوجالاخلفاءووسعوكشمير.كابول
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نهرواديوغربيالسندنهرواديلتشملالإمبراطورية

انظر:.كوشانحكامأشيرمنكانيشكاوكان.الجانج

كانيشكا.

مختلفبينكجسرأهميتهاللإمبراطوريةوكان

وقامواالقزطريقكوشانأباطرةوفتح.الحضارات

وغيرهبالحريرالمحملةللقوافلرئيسيةطريقوهىبحمايتها،

والشرقالهندإلىالصينمنالقادمةالثمينةالبضائعمن

إلىمتجهةالهنديةالموانئتغادرالسفنوكانت.الأوسط

والمرأهم.والتوابلبالحريرمحملةالرومانيةالإمبراطورية

الذهبيةالعملاتسارسالذلكعلىتردروماوكانت

التجاريةالطرقهذهوعبر.المتميزةالسلعمنوالعديد

اسياشعوببينأيضاتنتقلوالعاداتالأفكاركانت

.وفارسوالهندوالصينالوسطى

.كوشانلإمبراطوريةالرئيسيةالديانةالبوذيةكانت

وفيالإمبرأطوريةأنحاءجميعفىالدينبنشرالبوذيونوقام

أولوماتهوراجاندهارامدينتيفيالنحاتونونقم!.الصين

جاندهارافيالفنانونوصاغ.الحجارةعلىلبوذاصور

والرومانية.اليونانيةالآلهةتماثيلغرارعلىالبوذيةتماثيلهم

ادثبيةوالحكاياتالأساطيرأبطالمنبطلعودتدولين

قطيعملحمةفيالرئيسيةالشخصيةوهو.الأيرلندية

أوروبا.غربفيقوميةبلغةتكتبملحمةأقدم،كولي

ألسترحكاياتمجموعةفيالرئيسيةالقصةوهي

عليهالمسيحعهدفيكتبتإنهاويقال.القديمةالأيرلندية

فيكوشولنشهرةنمتوقد.التقريبوجهعلى،اسملام

عنهيحكىصارحتىوراجتالأيرلنديةالشعبيةالحكايات

كلها.أيرلنداعنمدافعابوصفه

النهضةكتابلدىأثيرةشخصيةكوشولينوأصبح

علىالاهتمامفيهاانصبفترةوهذه،الايرلنديةالأدبية

فيبدأتالتيالأيرلنديةالتقاليدمنالنابعةالفنيةالروافد

.الميلاديعشرالتاسع!القرنآواخر

خارقةبقوةيتمتعكوشسولينكانالاسطورةتزعموكما

أطلق.السلتيينآلهةمنمهضاإلهاكانلوووالدهلأنللعادة

نأعرضلأنه-كلب-ومعناهالاسمهذاكوشولينعلى

منزلفىقتلهقدكانشرسحراسةكلبمحليحل

.الأدب،الأيرلنديبمالأدبانظر:.كولان

بمعلمالأساطير،بمالأدب،الإنجليزي:أيضانظرا

.الخيالقصص

وتمسلوناكيا.نيالرئيسيالصناعيالمركزكوشيتسي

عددويبلغ.كارباثيانجبالسفوحعلىهورنادنهرعلى

نسمة.238182سكانها

وتوجد.الوسطىالعصورإلىكوشيتسيتاريخويعود

بدأوالتي،القوطيالطرازمنإليزابيثسانتكاتدرائيةبها

الحربانتهاءومنذ.الميلاديعشرالرالغالقرنفىبناؤها

منالقديمالجزءاكتظ،ام459عامالثانيةالعالمية

وأدى.منتظمةغيربصورةالصناعيةبالمناطقكوشيتسي

اجتذابإلىالمنطقةفيالفولاذلصناعةضخممصنعإنشاء

إنشاءوتمعمل.عنبحثاالريفيةالمناطقمنالناسمنكثير

القوىلإيواءالسكنيةالشققعماراتمنضخمةمبان

لتجهيزصناعاتكوشيتسيفيتوجدكما.العاملة

.للأسمدةومصانعوالمنسوجاتالأغذية

عامقامقد)المجر(هنغارياملكالرابعبيلاالملكوكان

فيهتقعالذيالمكانفيمستعمرةباستئجارأم412

حتىالمجرلسيطرةخاضعةأساساالمدينةوكانت.كوشيتسي

أصبحتذلكوبعد.ام189عامالأولىالعالميةالحربنهاية

لم!يطرتهاالمجرواستعادت)اسمابقة(.تشيكوسلوفاكيامنجزءا

أعيدتالحربوبعد.الثانيةالعالميةالحربخلالعليها

انقسمت،ام399عاموفيتشيكوسلوفاكيا.إلىكوشيتسي

وسلوفاكيا.تشيكياهمادولتينإلىتشيكوسلوفاكيا

ويرصحيحا.أوملائماتعنيعبريةالكودتصيركلمة

منيعتبرشيءعلىتنطبققدلكنها.الطعامإلىعادةالكلمة

للقانونوفقامقبولأأوصحيحاالدينيةالطقوسناحية

محاكمةفيالشاهدوصفيمكنالمثالسبيلوعلى.أليهودي

صحيحلم!.لملمأي"!كوشيرلملمبأنهاليهوديالقانونظلفيتجري

اليهودية،الشريعةفيأكلهالمباحأوالكوشير،والطعام

اليهوديةالقوأنينمنلمجموعةطبقاإعدادهيتمالذيهو

نأالقوانينهذهتحدد،المثالسبيلوعلى.بالتغذيةالمتعلقة

محرمة،دهونأيعلىيحتوييكنلمإذاأكلهيباحالخبز

هذهوتحرماليهود.عندالمقدسالسبتيومخبزهيتمولم

نجسة.تعتبرحيواناتمنالمشتقةالأغذيةأيضاالقوانين

وفضلا.الصدفيةوالحيواناتالخنزيرلحمالأغذيةهذهومن

الحيواناتمنمعينةأجزاءأكلإلالايجوزفإنهذلكعن

.والأغنامكالماشيةأكله!المباح

بالعبريةعليهيطلقشرعياذبحاالحيوانذبحويجب

ذبحإلىتؤديبحيثمصممةهذهالذبحوطريقةشخيتا.

وقبل.الإمكانقدرللألمتعريضهودونبسرعةالحيوان

ماءفينقعهاطريقعنالدممنتنقيتهايجباللحومطهو

الملح.فيثمبارد

لقواعدمخالفاأخرىبأطعمةمعينةأطعمةخلطويعد

تناوللايجوزفإنهالمثال!مبيلوعلىالكوشير.الغذاءإعداد

.اللحوممعالألبانومنتجاتاللبن

اليهودية.:أيضاان!
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ب،مافيولا،تإحدى،سرواكولايةعاصمةكوشيدج

وتقع.نسمة72)555السكانعدد.الولايةمدنوأكبر

تقريباكم03بعدعلى،سرواكنهرمنالجنوبيةالضفةعلى

ويبلغ.ماليزياانظر:.الموقععلىوللاطلاع.الساحلمن

نسمة.0007002نحووضواحيهاالمدينةسكانعدد

منالسكانمن000441نحونفسهابالمدينةويوجد

الملايو.أهلمن.00018ونحوصينيأصل

الحديثة،المبانيمنبخليطتزخرمدينةوكوشينج

علىالمنتشرةوالأسواق،التقليديةالصينيةوالحوانيت

صناعيةمناطقعدةبالمدينةوتوجد.الشوارعأرصفة

سرواكنهرعبربناؤهتمالذيالجسروبفضل.مخططة

وتشملللنهر.اجةالشماالضفةعلىالتنميةتشجيعجرى

بترجايا،لولايةالتشريعيةالجمعيةالمنطقةهذهفيالمباني

ومستشفى.،الول!يةووزارات

،أم198عامبنىالذي،سرواكمتحفويحتوي

بورنيوتاريخإلىتعودالتيالمقتنياتمنمجموعةعلى

.أم087عامأستاناقصربنيوقد.القديم

.أم841عامكوشينرتالبريطانيونأنشأوقد

سرواكانضمامبعدسريعةتنميةلعمليةالمدينةوتعرضت

.أم639عامماليزياإلى

.سرواك:أيضئاانظر

للشخصأعديااأسدراعايصلالذيالمفصلالكوع

عندوالزندوالكعبرةالعضدعظاموتلتقيبالساعد.

أصغرمفاصلثلاثة،الثلاثةالالتقاءأماكنوتكون.الكوع

حيث،معينةبحركاتالصغيرةالمفاصل!ذهوتسم

ثائةعصلة

الرأس

تلاتيةعصلة

لرأس

العصدعظم

أرطة

الرسدعطم

ال!رة

وعظام-العصد-الأعلىعطالدراخعندهيلتقيمفصماالكوع

دراعه.شيمنالإنسادالكوعويمكنوالزند.ال!صعبرة-احساعدا

للشخصالكعبرة-والعضدالزند-العضدمفصلايسمح

الكعبرةمفصلايسجحبينما،وأسفلأعلىإلىالساعدبثنى

راحةوكذلكالساعدبدورانالكعبرة-والعضدالزند-

وأسفل.أعلىاليد

وتقوم.متيننسيجمنكبسولةال!صعبمفصليحيط

الشكلالحبليةالقويةالأنسجةمنعددمعالكبسولةهذه

أماكنها.فيالعظامعلىبالمحافظةبالأربطةتعرفالتي

عندالاحتكاكلتقليلمزلقبمثابةالزيلىالسائلويعمل

.الكوع

إصابةفيللساعدالعنيفأواشائدالالتواءيتسبب

كوعالإصابةهذهتسمى.اشليلىالسائلأو،الكوعأربطة

تحدثوقد.التنسلعبةفىتحدثماكثيراالأنهاالتنس

.الممتدةذراعهعلىماشسخصسقطماإذاأطكوعزحزحة

.الكوععظم:أيضاانظر

منالخلافةخروخبعدإسلاميةعاصمةأولالكولمحة

طالب.أبيبنعليالمؤمنينأميرعهدفىالمنورةالمدينة

عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدوأسسهاالمدينةاختط

قبلها.البصرةمدينةبنواقدالمسلمونوكانهـ،ا7عام

القرنينفىوالعلمالثقافةمراكزمنمركزاالكوفةظلت

فروعكافةفيحضارياومشعلاالهجرد!ت،أثأضاواأضانىأ

جنبإلىجنباأمموفةافيالف!صيةالحركةنشطت.اعلما

وإحدىوالنحواللغةعلماءملتقىف!طنت،أصبصرةأمع

الكوفة.بمدرسةعرفتالمجالهذافيمذهبينأومدرستين

مراكزالإسلاميةالدولةاتخذتهاالتيالمدنمنوكانت

الدولةحدودلحمايةعسكريةحامياتفيهاتقيمحديدة

وأصبحتذلكبعدالمدنهذهتطورت،الأمنواستتباب

نشيطة.مدنيةلحياةومواطنحضاريةمراكز

عبدالله:أبرزهممنالصحابةمنكبيرعددفيهانزل

بنوسعيدقيسبنالحارثروالأسودوعلقمةمسعودابن

وهوالكبيرجامعهامعالمهاأشهرومن،وغيرهم.جبير.

.المشهورةالمساجدأحد

طالب.أبيبنعلىبمتاريخ،العراقأيضا:انو

أوائلمنم(.1491-1)886كورثكو!كا،

علم،الجشطالتانظر:.الجشطالتنفعك!علممؤسسي

إلىاختزالهطريقعنالسلوكدراسةوعارض.نفس

أعيدإذاللكلمساويةتكونأنيفترضمستقلةمكونات

الإدراكفيمبتكرةدرأساتكوفكاوأجرىتجميعها.

الأنماطتطورطرقوفىالإبصار،ومشاكل،الحركي

فيكوفكاولدالعمر.منالأولىالسنواتفيالسلوكية

بألمانيا.برلين
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تبكا.(م98811691)س.جورج،نفماكو

ومسرحيةرواية04منأكثركتبأمريكىمسرحي

أعمالهوتعد.آخرينممؤلفينبالتعاونأغلبها،موسيقية

.شهرةأعمالهأكثرالمثيرةالهجائيةالكوميدية

لكوفمان.المشاركينالمؤلفينأولكونيلليمارككان

ينحالذيالطموحبالشبابمسرحياتهماغالبيةوتتعلق

(أم129)دولسىكوفمانكتب.شابةامرأةبمساعدة

كوفمانكتبكما.كونيلليمعناجحكوميديعملأول

العائلة:المسرحعنشمعبيتينمسرحيتينفيربرإدنامع

تقاسمأم(.)369المسرحوبابام(،)279المالكة

بوليتزرجائزةجيرشوينوإيرأريسكيندوموريكوفمان

مسرحيتهمابهافازتالتيللمسرحأم329لعام

أم(.319)أغنىعنكالموسيقيةالكوميدية

وربما،لكوفمانالمفضلالمشاركهارتموسيعد

معكتأخذهاأنلايمكنهىمسرحياتهماأشهرتكون

ما379لعامبوليتزرجائزةنالتوالتيام()369

فيمرةالأخرىالهزليةمسرحياتهمابينومن.للمعسرح

للعشاءحفرالذيالرجلام(بم)039العمر

أم(.)913

بنسلفانيا--بتسبيرجفيكوفمانسيمونجورجولد

،الأفلامومخطوطاتالمقالاتمنعدداكوفمانكتب

المسرحيين.الخرجينمنوكان

وهي،لندنفيالملكيةالأوبرأدأرمقر!جاردنكو!ئت

دارافتتحتوقد.العالمفيالأوبرادورأشهرمنواحدة

موقععلىمقامةوهي،أم858عامالملكيةالأوبرا

الفرقةوتتلقى.أم732عامأولهماافتتح،سابقينمسرحين

انظر:.الفنونمجلسمنمنحةالمسرحفىالدائمة

.لأوبراا

ميدانموقعالأصلفيجاردنكوفنتميدانكان

وقد.الشهيرةوستمنسترلكنيسةالقديمجاردنكوفنت

جونزأنيغوجاردنلكوفنتالمعروفالميدانتصميموضع

فى،بولالقديسكنيسةزالتوماعشر.السابعالقرنفى

وقتناحتىقائمةجونز،صممهاوالتي،جاردنكوفنت

بيوتعشرالسابعالقرنفيالميدانحولبنيوقدهذا.

فينشاطهيدبصغيرسوقبدأام661عاموفى.سكنية

أبنيةإنشاءمنبدلا!!انالسوقنموازديادومع.الميدان

عاموفيالتامئكلشر.القرنومنتصفأوائلفيلهخاصة

.لندنبجنوبيإلمزناينإلىالسوقنقلتم،ام749

إعادةتم،العشرينالقرنمنالسبعينياتأواخروفي

مركزاتصبحلكي،القديمةالسوقمنطقةوتحسينتطوير

الجديدةالتحسيناتافتتحتوقد.!مياحيةومنطقةتجاريا

منالكثيرويؤمها،لدنمنالعربيالطر!ليتقعجاردنا!وفنت

،حاردنكوفنتوسط!ي،أعلاهالمغلقةالصالةتوحد.أسياحا

وماجر.ومطهاعمأكشاكعلىوتشتمل

المنطقةسكانوالسياحالمركزهذاويجذب.ام089صنمام

بئالسلعومحلات،الحرفيةالصناعاتحوانيت)زيارة

والمطاعم.،النسائية

.نلند:أيضانظرا

ميدلاندزفيمحليةحكومةومنطقةمدينة9!!شري

نسمة.006.292سكانهاعدديبلغبإنجلترا،،الغربية

عنفضلأمهما،صناعيامركزاكوفنتريمدينةوتعتبر

جوديفا،الليديأسطورةفيهانتشرتالذيالمكانأنها

فىالكاتدرائياتأحدثمنواحدةتضمأنهاعلىءكللاوة

قطعكوفنتريبهاتشتهرالتيالمنتجاتبينومن.العالم

والمنسوجات،والسيارات،والدراجات،الطائراتغيار

والهندسية.السلإلكهربائيةأ
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العالميةالحر!حلالأم041عامأسسطىااصقرودافىضيدتاشأحساتدرائيهافدمتإبحلترا.فىتدرائياتأحطاأشثرسات!تيض!مو!كوفنتري

.!ضدكارالملأصلىالمنىأطلالع!طالحظتم!قلى.جوارهاعصريةكاتدرائيةوشيدت.التانية

مستوطنةالأصلفيكوفنتريمدينةنشأتوربما

الليديأنويحكى،الميلاديالخامص!القرنفيسكسونية

قد،الميلاديعشرالحاديالقرنفيعاشتالتىجوديفا،

لحملكوفنتريتجوبوراحتعاريةوهي،دابةامتطت

الضرائبتخفيضعلى-انذاكالمدينةحاكم-زوجها

هماوززجهاجوديفاالليديأنالمفترضومن.الباهظة

على،!صفنتريفيالبيندكتيةالأديرةأحدأقامااللذان

ودمره،اليلاديالتاسعالقردفيبنيديرأنقاض

الرابعالقرنأواخروبحلول.أم610عامالدنماركيون

لصثناعةمركزاكوفنتريمدينةأصبحت،الميلاديعشر

المنظماتوهي،العماللنقاباتومركزاالنسئوالساعات

أضحارة.اوتنطمحمايةتولتالتي

عاموبالتحديد،الثانيةالعالميةالحربوخلال

مدينةوسمطمعظمالألمانيةالقاذفاتدمرت،أم049

006عمرهاقوطيةكاتدرائيةذلكفيبما،كوفنترممب

مشروعوتضمن.الحرببعدالمنطقةبناءأعيدوقد.عام

بالمدينة.الشهيرةالحديثةالكاتدرائيةتشييدالبناءإعادة

عامبنائهافىالعم!ىالتهىالتيالجديدةالكاتدرائيةوتقع

توحدالتى،القديمةال!صاتدرائيةأنقاضبجوارأم629

بايبرجونصمموقد،تذكارينصبأنهاعلىالآن

جاكوبالسيرونحتللمعموديةالملونةالزجاجيةالنوافذ

الحائطعلىالشريقهروهومايكلالقدلستمثالإبشتاين

الشرقي.

.المتحدةالمملكةبمالكاتدرائية:أيضاانظر

أهـ،16-؟)مرةبنعمرو،الكوفي

المراديطارقبنعبداللهبنمرةبنم(.عمرو735

لهحافظقدوةإمامتابعيعبداللهأبو.الكوفيالجمليثما

معينوابنحنبلبنأحمدزكاه.حديثمائتينحو

ماالأخير:فيهقال.وشعبةوالأعمشاشاريحاتموألو

ينصرفلاأنهظننتإلاقطصلاةفيمرةلنعمرورأيت

الستةالكتبأصحابلهاخرج.لهيستجابحتى

!يهم!.اللهرسولعنكثيرةأحاديثوعيرهها

الكوفي.أعثمابنانظر:أعثم.بنمحمدالكوثي،

(.الرأس)أغطيةالعربيةالشعبيةالأزياء:انظر.الكو!ية

فرنسى.(م2381-9671)رونلباا،فييهكو

وهو،المقارنالتشريحعلمفيتفوقالطبيعيبالتاريخعالم

الداخليةالتراكيببينيقارنالحيوانعلمامنفرع

يأالإحاثةعلمتأسيعم!فيرائداكوفييهكان.للحيوانات

بقايااكتشافإلىمقارناتههدتهإذالأحافير.دراسة

مملكةكتابألف.التاريخماقبلعصرإلىتنتميحيوانات

.الحيوانعلمفيمهمرئيسيمرجعوهو،الحيوان

شرحثم،بحريةحيواناتلتشريحعملهكوفييهبدأ

وكان.والفيلالقرنوحيدفيهابما،عديدةكبيرةحيوانات

أعضائه.وأحدعظامهمنالحيوانعلىيتعرفأنبمقدوره

فيالجيولوجيةالكارثةأوالجائحيةنظريةكوفييهقدم

هذهوترى.المتحجرةالحيواناتمنالعديدانقراضأسباب
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الكثيردمرتمشابهةوكوارثبركانيةثوراناتأنالنظرية

.الحياةأشكالمن

فيكوفييهداغوبرتفريدريكشريفنليوبولدجورجولد

ساحلعلىالبحريةالحيواناتدراسةبدأبفرنسا.مونبليارد

فرنسا.كليةفيأستاذالاحقوقتفيوعملنورمنديا.

رماديصلبخامالكوكفحمأيضاويسمىا!ك

فرنفيالخفيفالفحمبتسخينعليهالحصوليمكناللون

إلاجدا،صلبالفحموهذا.أد!غلاقالمحكمالكوكفحم

منكثيروفىجدا(.الدقيقةبالثقوب)مليءمسامىأنه

من98%و87%بينيتراو!ماعلىيحتويالأحيان

شديدةحرارةمنهتنبعثالكوكيحترقوعندما.الكربون

.دخاندون

فىالمسحوقالفحمبتس!نالكوكفحمعلىنحصل

يخحل،الفحمهذاتسخينوأثناء.الإغلاقمحكمفرن

منكلويتبخرهواء.وجودلعدمن!اكليايحترقلالكنه

ثم،المنحلالفحمهذامنالكوكفرنوغازالفحمقطران

القطرانويعمل.الخارجإلىالفرنداخلمنيسحبان

توجدالتىالمساماتتشكيلعلىالفرنمنالمنطلقانوالغاز

فىبالماءويبردالكوكيستخرجذلكبعد.الكوكفحمفي

للهواء.تعرضإذايحترقلاحتىالإخمادبرخ

خامصهرعمليةفيبالغةقيمةذاالكوكفحميعد

العمليةهذهفييستخدمالذيالنوعويسمىالحديد،

فيالفحمهذامن59%وينئنحوا!لعدنى.الكوك

المنتجاتأفرانبهايلحقالتيالضخمةالتكويكمحطات

المنطلقينوالغازبالقطرانللاحتفاظالمجهزةافطنوية

الأفرانوتعمئصذه.أخرىصناعاتفيمنهماالإستفادة

يصنعكماأكثر.أوالفحممنمترياطنا18و.63مابين

بمالنحلخلاياتشبهعتيقةأفرانفيالمعدنيالكوكمنوع

تمكنلاالأفرانوهذه.النحلخلاياأفرانعليهايطلقلذا

.الكوكفرنغازأوالفحمقوانمنالاستفادةمن

الغاز،،الكوكفرنغازبمالحجريالفحم:أيضاانو

.البترولكوكوالفولاذ؟الحديد

ت!يرمنعليهالحصول!ممفيد،منتجاليترولكوك

كلتقطيريتمأنبعدالبترولكوكإنتاجيبدأ.الخامالزيت

التشحيموزيوتالغازوزيتوالبرافينالبترولمن

المضخاتتدفعثم.الخامالزيتمنأخرىقمنتجات

،الأفرانأحدأنابيبعبرتخلفالذيالثقيلا!لتبقيالزيت

يغلىثم.عاليةحرارةدرجةإلىالزيتتسخينيتمحيث

يصبحأنإلىالكوكدواراتفيببطءالمسخنالزيت

صلبا.كوكا

فهو.الصناعةفيعديدةأستخداماتالبترولولكوك

وأالكربونيةالأقطابصنعفييستخدم،المثالسبيلعلى

مهمأنهكما،الجافةوالخلاياالبطارياتلمصابيحالجرافيتية

الكاشطات،إنتاجوفيالختلفة،الفلزاتتنقيةفيايضا

الكوكإلىالفحممن

أفرادفيكوكإلىالمحميتحول

"اعلى".الضخمةالكوكصنع

إلىالعرباتمقلبمنالفحميسقل

فيتضعهاالتىالشحنحجرة

وتقل!القواديس.تسمىحاويات

منالفحمالمسطحةالشحنعربة

فيالشحنفتحاتفىالقواديس

"أسفلاللأفرانوفى،فرنكل

ويسح!،المحميشصاليسار"

وبعد.للحارجالأخرىوالموادالغار

ساعةأ8إلى21نحوالقضاء

إلىتحولقدالفحمكليكون

ويحملالفرنيفتحثم.كوك

تبريدعرلةفيالكوكالدفعكابس

العربةهذهوتحمل"،اليمين"أسفل

"أعلى"الإخمادبرجإلىالكوك

فييقلبتم،المياهتبردهحيث

لتقديرفحصهقبلالكوكعيفر

والشحن.الحجم

إحمادرخ

لكوكارصي!

الكوكصنمة
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الجرافيتإنتاجفىيستخدمكما،للحرارةالمقاومةوالمواد

الكربونيستخدمكذلك.النوويةللمفاعلاتالصخاعي

الصناعةفيواميعنطاقعلىالبترولكوكمنالمصنع

ال!جميائية.الموادعنالنابخللتآكلمقاومتهبسببالكيميائية

عالأرج!.(م2981-8081)توماس،كوك

م!ضبوهو،وابنههوكوكتوماسمكتبأمس!بريطاني

بديربيشايرملبورنفيكوكولد.عالميةشهرةذوسياحي

المنادينوأحدبروتستانتيامنصراأصبحوقدإنجلترا.في

رحلةأم841عامفىونظمالدينفيبالاعتدال

بخمسةوإياباذهابالافبراإلىليسترمنبالقطاراستكشافية

والسفنبالقطارأخرىرحلاتنظمكمابمشلنات

لنددإلىشخص61ء0007لسفرأعدوقد.البخارية

.أم851عامأممبيراالعرضلحضور

إلىغوردونالجنرالحضلةلنقلشركتهوفوضت

جندي00011نقلحيثأم884عامالسودان

مصرفي.جندي.007و.بريطاني

ويرتمنيوزيلندا،فيقمةأعلىكوكجبل.!جيلكوك،

الألبجبالأعلىوهوالبحر.سطحفوقم.7643حوالي

جبلمتنزهفيالجبلهذاويقع.الجزيرةهذهجنوبيفي

الوطني.كوك

جم!صك!ي-كا!-!لح!?-ش!قي!+*ىص*!33!!3

ء-ع7-صى3خ.صكلير*ير،ير?!*

الأل!حمالسلمملةحموبي!ىليوزيلندا!يحب!!قمةأعلىكوذجبل

الحوية.الحريرةفى

يوفرانونزلالهيرميتاجيسمىحكوميفندقوهناك

بالطائرةسياحيةجولاتتنظيميتماكما.للسياحالإقامة

الثلجية.والمناطقبالجليدالمحاطةالقمملزيارة

)أيأواتجياممالجبلعلىالماووريقبائلوتطلهت

ايلاسمهذاالجبلسمىام،851وعامأسمحاب(.اثاقب

وقد،كوكجيمسال!صابقالبريطانىأطمكتشفت!صيما

جولتهخلالستوكص!أ!وردجونأحصابقاسماه

المحاول!تأولىوتمت.أشيرونبالسفينةالاستكشافية

.وبتسلقهقامحيث،أم882عامالجبلهذالتسلقالجادة

السويسر!ن.الجبالمرشديمنمرشدانوبرفقتهجرينأ.

عاموفي.القمةمنم06تبعدمسافةإلىووصلوا

الاولى،وللمرةنيوزيلندامواطنيمنثلاثةنجح،ام498

الميلاد.عيديومالجبلقمةأعلىإلىأ!صولافي

.انيوزيلند:أيضاانظر

المحيطفيتقعجزرمجموعةكوكيرر.جزر!ك،

نيوزيلندا.شماليكم009.2حوالىالحنوبيأعادئا

2.2مساحةعلىعشرةالخمعركوكجزروتنتشر

كم0242اليابسةمساحةوتبا،المحيطمن2كممليون

أكم.45طولهشاطئولها

المجموعةتسميانمجموعتينإلىكوكجزروتنقسم

بركانيةالجزرهذهوجميع.الشماليةوالمجموعةالجنوبية

راروتونجاارتفاعويبلغمانيوا.جزيرةعدافيماالأصل

البحر.سطحمستوىعنم652

إيتوتاكي،راروتونجا،الجنوبيةالجزرمجموعةتتضمن

جزرأما.مانيواميتيارو،،موك،تاكوتياإتيو،،مانجيا

مانيهيكي،،بالمرستون:فهيالسبعالشماليةالمجموعة

سوارو.ناساو،،بوكابوكا،بينرين،راكاهانجا

أنفسهميسمونبولينيزيونالجزرهذهوسكان

فيالماووريينولغةلغتهمبينوثيقارتباطوهناكالماووريين

والكثيرالاجت!اعيةبمنظماتهمأيضامتشابهونوهمنيوزيلندا

ويبلغ.الإنجليزيةاللغةالجزرهذهتتكلمكما.العاداتمن

.أوروي006بينهممننسمة.00017سكانهاعدد

لأ032و.راروتونجافينسمة.0059حوالييعيشحيث

وتقعإتيو.في0221و.مانجيافي031.و.إيتوتاكيفي

وهىراروتونجاجزيرةعلىأفارواالوحيدةالكبيرةا!سشوطنة

الجزرهذهجميعوتقع.للدولةوالتجاريالإداريالمركز

وتاكوتيا.وسواروناساوعدافيماالدائمالاحتلالتحت

.قرىفيكوكجزرسكانمعظمويعي!

بمالزراعةعلىتقليديا،،كوكجزراقتصادبنيوقد

الحمضياتإنتاجفيالسكانمنالعديديعملحيث

ويجمعالهند(.جوزالبوالكوبراوالموزوالأناناس



كوكجزر

طريق-،--

البحرسطعمستوىفو!ارلفاع،

مصانعثلاثةوهناكالمحار.الشماليةالجزرفيالغواصون

الأخرىالمصانعتنتجكماراروتونجا.جزيرةفيللملابس

البرتقاللتعليبمصنعوهناك.محليةيدويةأشياء

نيوزيلندا.فىلبيعهاالأخرىالاستوائيةوالفاكهةوالأناناس

إلىيصلأوروبيأولكوكجيمسالقبطانكانوقد

فيالجزرعلىبريطانياوسيطرت.أم773عامالجزرهذه

عامفيلنيوزيلنداالتنفيذيةللسلطةسلمتثمأم،888عام

سكانأعطىأم659عامجديدمرسوموصدر.ام198

الانترتيبوهناك.الداخليةأمورهمفيالتصرفحقالجزر

الجزرأصبحت،الحصالاتحماديسمىونيوزيلنداالجزربين

مواطنينالجزرسكانويعتبر.ذاتيحكمذاتبموجبه

للجزر.عسكريادعمانيوزيلندأوتؤمن،نيوزيلنديين

بريطانيملاحأم(.977-)1728جدمسكولظ،

رحلاتثلاثقاد.العالمفيالمكتشفينأشهرمنوواحد

وأدت.مرتينالعالمحولوأبحر،الهادئالمحيطإلىبحرية

.الهادئالمحيطمنطقةعبرالمستعمراتإقامةإلىرحلاته

233جيمسكوك،

..سهـ.مالسفنيةفيالتاريخيةرحلتهخلالوفي

.أم976عامنيوزيلندأفىالبريطانيالعلمكوكرفعإنديفر،

الشرقىالساحليزورأوروبيأصئأول،م0771سنةوفي

وسماهاالأراضىتلكعلىبريطانيااستيلاءوأعلنلأستراليا.

فيبريطانيةمستعمرةأسترالياأصبحتوقدويلز.!يوساوث

الرحلة.لهذهنتيجةأم788مشة

،الهادئالمحيطمنطقةإلىالثلاثرحلاتهخلالوفى

جغرافيةمجالفيالكثيرأضافتخرائطبعملكوكتام

بحاراولكونه.المنطقة

واسعة،خبرةذاوخرائطيا

أشهرمنواحدايعدفهو

العالم،فيالبحارمكتشفى

لقبعليهاطلقلذلك

وكان.أسترالياكولمبوس

فيكوكجيمساغتيال

كبيرةخسارةهاواي

كوكجيمس.نيالبريطا

!لا

س!--3!يركأ!،ير!كا،كارر-كا*ء!بر؟لإ3حمبم3ر9أعلمعءأكاضءبركا!2!ير!!!3كايركا3!لم

-"ر-س،---بر*7+-!ى-س!،-كا-فى!وقيكا!-7،برئغئم،"جم!يير!!ج!شممر

!غنجثموو!ه!شخ!يرء--؟!يركا*-"ش/-!-كاء-!س-كضكأبهن!3ء!!يمر-لا7-لأ!لم-"!كئ!!ل!س*خ-ى4ء33-7!!ل!!لا-بم-بزننفي؟3-!3ث!ككط!؟جمبهك!!؟ش!!غ!ن!*كح!سع!+ننطبنن77،-مم!ل!ييم!بم*بر!يركأ،ءيرءىىع!به!!ىخ

إنديفرالسمينةظهرعلىالمنطقةتلكإلىأبحروقدليوزيلشدا.فىلهورتيخليجفيمرةأولكوكبهمالتقى.محاربشبأنهمأثبتواالماووريون

1هـلى.الأرحلتهفي

ك!!مواسا

لأ.بر!/.:لغرلبها*،.هبتىنرنا،

لباسواأدبج!لأكعوجزر

الجلوبىالهادئلمحيطا

.-

ليوريلند!

المرئا06طولحط

راكاهالحاخأب!ري!1

كالمماكا.!مانيهيكم

سواروجزر

لالمرستو!كوأ

إلنوناكأ"أناكونبالم

آقا!--حمط!رصحم!ؤ--3

حلولا2.برا01أنجبوماوك

مانجيا

أفالبوراروتونجا

حإء-كا-صسس

لمحمسالمطارافاتؤ*+-3

!ماتافلراء

1!الجىلورااءء.

تانجياحا

-زوحاحاتخرتي!-لخح!

ال!!!+

ليور9!لأحبمح!

!ء.:*صتانجا

رابمنا-!عالأإ

ميعابر7ليبحيرةلأ!أكيامى

3--!-رو-،تكوبواأ

ير؟حلأ*زرحعصعمحىسمميتوتوتاكى

اأا!،ألأ؟،



جبمسكوك،234

المبكرةحياته

فيالصغيرةمارتونقريةفيكوكجيمسولد

لفلاحأطفالسبعةثانيو!صانبإنجلترايوركشاير

لبقالمساعداأصبحقصير،ابتدائيتعليماوبعد.أسكتلندي

!شةوفي.الساحليةستيثيسقريةفيخردواتبائعثم

ويتبي.فيمهنياتدريباتدربأم،746

عدتهاتعدبريطانياكانتوبينماأم755سنةوفي

.عاديكبحارالبحريةفيكوكجيمص!تطوع،للحرب

الأولىارحلة11لم1لمأ-7681-

نيوعليهوأطلقلأمشراليا،الشرقياصساحلاامتدادعلىم0771عاءالإسديمر!هأ!هـممرا-.ا!ااحو!كحريةرحلاتشلاتقامكوكجم!ي!

مقعلىأم776عاموالحر،الحموليوالقطصليوريلسداإلىريسواسيولخسم!!علىم7751إلىأم772مراعترةادىأحركماويلز.ساوت

.أم977عامهاوايفيكوكقتل.هاوايإلىريسوليوشود

الحسوبية.ا!صيةأاالدائرةيعبررجلأولهووكوك.اضايكةاكحصرحلةفيهودجزواجمالمحانرسمهاالثلججزر



235جيمسكوك،

لورنس،سانتنهرمسحفيكبيرةمهارةكوكوأظهر

فىمهمادوراالعملذلكأدىوقد.لهخريطةورسم

لفتكما،كويبكعلىوولف!جيمسالجنرالاستيلاء

الملكيةلندنجمعيةوقامت.لهالبحريةالقواتقيادةانتباه

القمر.وخسوفالشمسكسوفعنتقريرهبنشر

الأولىالبحريةالرحلة

الملكيةالجمعيةكانتام،767سنةفي.الزهرةعبور

واجهةعبرالزهرةكوكبلمراقبةواسعةترتيباتبعملتقوم

الثالثجورخالملكوكان.أم976عاميونيوفىالشمس

سفينةبتوفيرالأدميراليةفأمر،بالمشروعشخصيامهتما

رتبةإلىكوكرقيولهذا.تاهيتيإلىالعلميةالبعثةلحمل

إلىالرحلةهذهكانتوقد.السفينةقيادةوأعطيملازم

مكتشفا.مهنتهبدايةهيالجنوبيةالبحار

فى،طويلةلرحلةبالنسبةصغيرةإنديفرسفينةكانت

بليموثمنإنديفرأبحرت.خرائطلهالاتوجدإحار

واستكشافالعبورمراقبةوبعد.أم768عامأغسطس

تلقىقدكوكوكان.الجزيرةومرافقوهكوكغادر،الجزيرة

عنبالبحثتأمرهالبحريةالقواتقيادةمنسرية!محليمات

أكتوبرفىنيوزيلنداإلىالبعثةوصلت.مجهولةجنوبيةإ،رة

الجنوبية،ثمالشماليةالجزيرةحولكوكودار.أم7651

قارةمنجزءاوليمستضخمةجزرهينيوزيلنداأنأيثبت

عاصفةولكننيوزيلندا،غربيإلىكوكاتجه.-جنوبية

الساحلاتجاهفيإنديفرالسفينةجرفتشماليةطوجاء

الوقت.ذلكفىمعروفةتكنلمالتيلأستراليااعشرقى

المراقبةضابطرأى،ام077عامأبريل02يومصباخفي11

بفكتورياالانمايعرفحدودقربالأرضهيكساكاريؤ

ويلز.نيوساوثأ

سهـصرسى7

فيبعلىويتمالبعومةيرسوجيدبأنهالمركبهذاكوكوصف.المزينيالصاريقمةفيشمراعوبدونصواربثلاثصغيرمرك!الإنديفر

خطر.أدنىدون



دردواإلسيرا،كوك236

92فيكوكفيهنزلموقعأولهوبايبوتانيكان

العذبةوالمياهبالطعامالتزودوبعدمايو،7يوموفى.أبريل

الشمالاتحاهفيرحلتهاإنديفرواصلتوالوقود،

كوكوكان.الجديدةالأرضخرائطورسملامشكشاف

والتزودا!كانلافحصوآخر،ح!!بينالشاطئفييرسو

علىاكبريطانيأعلمااووض!تالخرائصأرسبموبعدبالماء.

تمويلز،نيوساوثاسمحصكعليهااطلق،الجديدةالأرض

طويلة،بحريةرحلةوبعد.الوطنأرضإلىعائدارحلتهبدأ

.أم771عاميوليوفيإنجلتراإلىكوكوص!ط

مسئدامتالتيرحلتهخلالكوكإنجازاتكانت

نقلجانبإلى،كوكقامفقد.ومتنوعةعديدة،سنوات

لسواحلدقيقةخرائطبرسم،تاهيتيإلىالعلميةالبعثة

وغينياأجاأ!شراأنأثبتكما.أسشرقيةاوأستراليانيوزيلندا

الهادئالمحيطفيإحارهأنكما.منفصلتانالجديدة

.!جيرةحنوبيةقارةوجودحوأ!الش!صكأثارالجنوبي

الثانيةالبحريةالرحلة

أخرىبرحلةأغياماقائد،رتبةإلىرقيالذي،كوكقرر

البعثةغادرت.جنوبيةقارةوجودعدمأووجودمنللتأكد

مدينةفيالرسووبعد.أم772عاميوليوفىإنجلترا

كوكبقيادةريسوليوشنالسفينتانألحرت،الكاب

وأدى.الجنوبنحوتوبيازال!صابتنبقيادةوأدفيننت!ور،

شيذلكبعدأضلتقياالسفينتينافتراقإلىالسيئالطقس

فيكوكرسا،أم774عامأكتوبر01وفينيوزيلندا.

حينه.فيبالس!!انمأهولةتكنل!االتىنورفوكجزيرة

اهلكواستقبله.أس!صاباطرقي!عنإنجلتراإلىكوكورجع

.كاب!ترتبةإلىورقاهبحفاوة

النالثةالبحريةالرحلة

أمريكا،فيبريطانيامستعمراتفيالثورةاندلاعأدى

بحرفيطريقعنتبحثالبحريةالقواتقيادةجعلإلى

المحيطإلىالهادئالمحيطمن،الشماليالقطبعبرالشمال

تطوع،الخطةبتلككوكالكابتنعرفوعندما.الأطلسى

الفور.علىعرضهوقبلالبعثةلقيادة

21فيكوكبقيادةإنجلتراريسوليوشنسفينةغادرت

هيأخرىمعفينةهنالكوكانت.ام776عاميوليو

السفينتانوصلت.كلاركتشارلزقيادةتحتديسكفري

برأسالمروربعدأم777عامينايرفيأدفينعتمورخليجإلى

إلىومنهانيوزيلنداإلىهناكمنأبحرتاثم.الصالحالرجاء

تاهيتي.

ومن.أم778ينايرفيهاوايجزرإلىحصكوص!ط

نأإلىرحلتهواصلوقد.أمريكاساحلبطولأبحرهناك

وفي.هاوايفيالشتاءقضاءكوكوقرر.الثلوجأوقفته

أحدامشرجاعمحاولتهأثناءوفي،م9771عامفبراير41

سكانمنالأفرادلبعضظهرهكوكأدار،المسروقةالزوارق

عبرطريقهيشقأنكلاركوحاولقتيلا.فأردوهالجزيرة

.أخرىمرةهزمتهالثلوجوأممن،الغربيالشماليالممر

إنجلترا.إلىأصسفناتصلأنقب!!سلاركوتوفى

بمجوزيفالسير،بانكسبمتاريخ،سترالياأ:أيفئانفرا

ريخ.تا،انيوزيلند

الموضوعصرعنا

الأولىحياته-أ

الأولىالبحريةالرحلة-2

الثانيةالبحريةالرحلة-3

الثالثةالبحريةالرحلة-4

محامأم(.634-1)552إدواردالسير،كوك

رسمياناطقاصارعندمانجمهلمعمشهور،لريطاليوقاض

النائبأم495عامواختير.أم395عامأعمومالمجلمم

للسيرخلفاالأولىإليزابيثالمدفحكومةفىأساما

الملكعهدفيللقضاءرئيساوأصبح،نبي!ضصرانسيس

القضاء،رئاسةتوليهإبانعنهعرفومما.الأولجيمس

نفسه.الملكحتىالجمئللقانونيخضعأنعلىإصراره

القوانينموجضبعنوانالتىالشهيرةمذكراتهضمنوقد

الألسمىمنالكثيرأم(615-0016)المحاضروكذلك

فيكوكولد.الحديثالقانونمبادئعليهاتنبنيالتي

إنجلترا.فيبنورفوكمايلهام

م(.491-08617)جوزيفالسير،كوك

عامىفيأسترألياوزراءرئيسكانأمشراليسياسي

وعملأم،219عاماسمياسةترك.أمأ-139149

عامفيتقاعدهحتىلندنفيأعلىأستراليامفوضا

.أم279

فيستافوردمقاطعةفىسيلفرديلفيكوكولد

سنفيالحجريللفحممنجمفيالعملوبدأإنجلترا.

عاموانتخب.أم885عامأسترالياإلىهاجر.التاسعة

بولايةالتشريعيالمجلسفيهارتليعنعضواأم198

الأ!شرالية.ويلزنيوساوث

البرق(،الصناعية)الثورةالاختراعانظر:.وليمووك،

رلز.تشالسيرا،ويتستون؟(ا!رفة)تصور

فىصغيرةأشجارأوشجيراتمجموعةمننوعالكوط

إلىمترمنالكوكاشجيراتارتفاعيبلغ.الجنوبيةأمريكا

للاخضرارمائلبنيلونذاتالهوان!صوكوكا.مترين

ذاتأوراقهاطولويتراوح.غليظةلامعةسيقانولها



237يينكالكوا

الكوكاشمجيرةأما.سم5.7و5.2بينالناعمةالحواف

أصغروأوراقهاباهتأخضرلونذاتفهيالتراكسيلو

كلتاوأوراق.الشايأوراقرائحةمثلورائحتهاحجما

عندوالشفاهللسانخدراوتحدث،المذاقمرةالشجيرتين

مضغها.

منعدةأنواعاالكوكالشجيراتالجافةالأوراقتحوي

الكوكايينمثلالطبفيتستخدمالتىالخدرات

الجنوبيةأمريكاهنوديمضغ.والهيجرينوالتروباكوكايين

فيالموجودةالخدراتوتزيل.الليمونمعالكوكاأوراق

تغذيلاأنهاإلاالجوعأوبالتعبالإحساسالأوراق

الجسم.

شجيرةأوراقمنيستخرجقويمخدردينالكوى

البلادمنكثيروتمنع.الجنوبيةأمريكافىتنموالتيالكوكا

الأغراضلغيرواممتخدامهوتصنيعهالكوكايينجلب

قانوني،غيربشكلعليهيحصلونبعضهمأنإلا،الطبية

خطراالكوكايينيشكلمخدر.تاثيرمنفيهلماويتعاطونه

والاعتماداستخدامهفىقاهرةبرغبةيشعرونالذينعلى

عليه.

محدودااستخداماالعلاجفىالكوكايينويستخدم

موضعي-كمخدرالجراحينمنقليلةفئةبهتنصحإذجدا.

وهمبعينها.جراحيةعملياتأثناءفي-للألممخففأي

الشرايينانقباضفيتأثيرمنلهلماالكوكايينيفضلون

إلىبالإضافةالجراحةأثناءالنزيفمنيقللمماالصغيرة

بالألم.الإحساستقليل

منذكبيرةبسرعةالعقاقيراستعمالسوءازداد

يتعاطونمنمعظمويخشد.العشرينالقرنمنالسبعينيات

التىبالنشوةيعرففيما،البالغةبالسعادةالشعورالخدر

علىالكثيرونويتعرف.تعاطيهبعدقصيرةلفترةتدوم

تعاطيهفييبدأونثم،اجتماعيةجلساتفيالخدرات

بأقرانهم.تشبها

منلمجكونأبيضمسحوقبهالمصرحغيروالكوكايين

معمختلطا-النشطالمكونوهو-الكوكايينهيدروكلوريد

الكوكايينتعاطيفيالشائعةوالويقة.المكوناتمنغيره

المبطنبالغشاءامتصاصهايتمحيث،صغيرةكميةشمهي

حقنإلىالكوكايينيتعاطونمنبعضويلجأ.للأنف

وأشدسرعةأكثرتأثيرأجلمنالوريدفيبالخدرأنفسهم

عنديحدثأكبر،بقوةوربما،نفسهالتأثيروهذا.قوة

نأكما.الحرةالقاعدةاسمهالكوكايينمننوعتدخين

شديدةأقراصشكلعلىوهوالتدخينكوكايينهناك

وراءوتدخينهبالكوكالمجينوالحقن.ا!لتفوقتسمىالتأثير

بالخدرات.المتعلقةالطوارئحالاتمنكبيرعدد

يأ،منبهالكوكايين.والنفسيةالجسمانيةالتأثيرات

الكوكايينويسبب.العصبيالجهازنشاطمنيزيدأنه

كما.الدموضغطالقلبضرباتسرعةفىمفاجئةزيادة

.والقوةبالتنبهالمتعاطىويشعر.وهميةبسعادةشعورايولد

بينويتولدالمعتاد.منوأفضلأوضحتفكيرهأنلهويبدو

منبدلأالارتياحوعدمبالخوفقويشمعوروآخرحين

.بالنشوةالمنتظرالشعور

وعندماالاعتياد.بابمنالكوكاينتعاطىيكونقد

المتعاطييشعر،دقيقة04إلى02بعدالخدرتأثيرشلاشى

استعادةمحاولاأخرىجرعةفيتناولغالبا،بالإحباط

تعاطييعتادبمنالأمرينت!وقد.بالفرحالشعور

شيءأيفيمتعةهناكليسبأنهالإحساسإلىالكوكايين

التماسإلىالمتعاطينبعضيلجأثمومن.الكوكايينبدون

دائمة.بصفةالخدر

البعضمعاناةفيطويلةلفترةالكوبهايينتعاطييحسبب

شديدعصبىانهياروهوالذهانمنأوالإحباطمن

وقد.بصلةللواقعلايمتبشكلويخافونيشكونيجعلهم

إقلاعبعدحتىشهورأولأسابيعالأعراضهذهتستمر

الخدر.عنالمتعا!ط

جبالفييعيشونالذينالهنوددأب.تاريخيةنبذة

لالافالكوكاأوراقمضغعلىالجنوبيةأمريكافيالأنديز

الإحساسيقلللكنه،بالنشوةشعورالايولدوهذا.السنين

.والجوعبالتعب

الكوكاييناستخراجكيفيةالألمانالعلماءأحداكتشف

وقدعشر.التاسعالقرنمنتصففيالكوكاأوراقمن

عاله!الدواء.فيمعجزةالبدايةفيالأطباءمنكثيراعتبره

لجميعدواءالأطباءوصفهعشر،التاسعالقرنأواخروفي

الإرهاقفيهابما،والبدنيةالعقليةالاعتلالاتأنواع

كثيرواحتوى.المورفينوإدمانالخمورومعاقرة،والإحباط

الكوكايين،علىالوقتذلكفىبهاالمرخصالأدويةمن

.الاستخدامواسعالخدرصارلذلك

جعلالخدرتعاطيفيالإفراطانالطالعسوءومن

السطح.علىالمضاعفاتفظهرت،عليهيعتمدونالكثيرين

للمخدر.التحمسمحلالأملبخيبةالشعوروحل

استخدامأصبح،العشرينالقرنمنتصفوبحلول

ولكنانتشارأ.أقلوغيرهاالطبيةالأغراضفىالكوكايين

الدعاوىعادتالعشرينالقرنمنالسبعينياتأثناءفي

ليشيعالمثيرةوتأثيراتهالأضرارمنالخدربخلوالقائلة

استخدامازديادومع.بهمصرحغيربشكلاستخدامه

بالكوكايين.الصلةذاتالمشكلاتأيضاتزايدتالخدر

تعاطيمنالتخوفأسهم،القرنهذامنالثمانينياتوفي

الانتشارواسعةدوليةحركاتظهورفىالكوكايين

الخدرات.لمكافحة
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تظوقدولدلك.حنوبأويتممال،أسفلأوأعلى،الأرصحصلدوراسهفيالف!ءراشدهخاكنيسالفضاء.فييشاهدكماالأرضكوكب

.الأسما!فىالهادكئىوالمحيط،الأعلىفيالأطلسيوالمحيطاليسار،علىالحنوبىالقط!وقارةاليم!ت،علىإفريقيا

لكوكبا

بعيدةتدورالشادضخمةالتسعةالأجسامأحدالكوكب

والأرضوالزهرةعطاردهىوالكواكب.الشمسحول

ويعدوبلوتو.ونبتونوأورانوسوزحلوالمشتريوالمريخ

منوبالرغم.الشمسعنبعداأكثرهاعامبشكلبلوتو

نأالفلكيونيتوقعأم999و9791عامىفبين،ذلك

أكثرالضمسمناقترابهإلىالكوكبهذامسارتغيريؤدي

معوالكواكبالشمسوتشكل.نبتونكوكبمن

تدعىالتىالصغيرةوالأجسامالأقمار-توابعها

الشمسي.النظام-والنيازكوالمدنباتبالكويكبات

عملاقةلامعةكراتالأخرىوالنجومالشمسوتبدو

داكنةأجسابمفهيالكواكبأما؟الحارةالغازاتمن

.الاخرىالنجوممعظمومن،الشمسمنكثيراوأصغر

نأفىوالكواكبالنجومبينالرئيسىالاختلافويتمثل

تقومفلاالكواكبأماوضوءها،حرارتهاتنتجالنجوم

إلىيصلاناللذينوالحرارةالضوءكلوياتي.لذلك

فقطالكواكبرؤيةويمكن.الشمسمنتقريباالكواكب

الكواكبمنوخمسةالشصم!.ضوءعكسهابسبب

متألقةتكون(وزحلوالمرلوالمشتريوالزهرة)عطارد
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مساعدةبدونالأرضمنلرؤيتهايكفيبشكل

.التلسكوب

الليل،سماءفيكثيرأوالكواكبالنجومتتشابه

تلمعأولآ،:بعضعنبعضهالتمييزطريقتينهناكولكن

وتتألق.تومضالنجومأنإلا،ثابتبشكلالكواكب

هذهلوحظتوقد،النجومحولالكوأكبتتحركثانيا،

سمواالذينالقدماء،اليونانيينقبلمنالبدايةفىالحركة

المعاصرونالفلكيونووجد.الكواكبالمتحركةالأجسام

عنالنجوملتمييزثالثةطريقةالتلسكوباستعملواالذين

علىتظهرالكواكبجميعأنأثبتواحيث،الكواي

دائماتظهرالنجومولكنبلوتو.ماعدا-أقراصشعكل

المركزالتلسكوببمساعدةالضوء،مننقاطشكلعلى

-خمدا.

وبعدهاحجمهافيكبيربشكلالكواكبوتختلف

كتلةمنالمائةمنجزءمنأقلمعاكلهاوتزن.الشمسءن

حوالى،الكواكبأكبروهو،المشتريقوويبلغ.الشمس

منمرة45أكبرالمشتريأنمعالشمص،قطرءشر

الأرضتتماثلو.الكواكبأصغروهوبلوتوكوكب

الحجمفيالشمسإلىالأقربالأخرىالثلاثةوالكواكب

وأ،الأرضيةبالكواكبالكواكبهذهوتدعىتقريبا.

الكبيرةالأربعةالكواكبوتسمى.الداخليةالكواكب

عنبعداأكثروتكون،الرئيسةأوالعملاقةبالكواكب

مئلوتوالعملاقةالكواكبماتدعىوغالبا.الشمس

الخارجية.بالكوأكب

قدالشمسيالنظامأنلو-افتراضا-الفلكيونويرى

،المضربكرةبحجمتصئالشمسبحيثتقلص

الكواكبجميعفإنكبير،حقلوسطالشمسووضعت

منام50.بعدعلىالحقلفىوضعهايمكنالأرضية

بحجم-الكواكبأكبروهو-المشتريوسيكون.الشمس

منم3.36بعدعلىمليمتر5.6قطرهابازلاءحبة

عنالكواكبجميعمنبعداأكثروهوبلوتو،أما.الشمس

وإذا.الشمسمنم275بعدعلىيقعفسوف،الشمس

موقعمنالحقيقيةالشمسإلىالنظرمراقباستطاع

شمديدنجممنأكثريشاهدلنفإنه،الحقيقىبلوتوكوكب

الضياء.

فياخركوكبأيبوجودالانالفلكيونولايعتقد

إلىواثقونولكنهمبلوتو.وراءكوكبالشمسيالنظام

تدوركواكبلهاالكونفيالنجوممنالكثيرأنماحد

المجرةفىالنجوممنالبلايينمئاتهناكويوجدحولها.

رؤيةالممكنومن(،الشمسمتفسمنةالنجوممن)عائلتنا

نأوبفرض.الكونفيأخرىمجرةبليونمائةمنأكثر

كوكبأيملكالمجراتهذهمنمجرةكلفيواحدانجما

مليونكلمنلواحدمعقولةحياةهناكوأن،الأرضمثل

بهاكوكبألفمائةهناكفسيكون،الكواكبهذهمن

نشطة.حياة

الكواكبتئحرككيف

عندالسماءعبرالغربنحووالنجومالكواكبتتحرك

يستعملالذيالشخصعلىويجب،الأرضمنؤيتهاا

لكيباستمراريحولهأنما،كولمجطلمراقبةالتلسكوب

،لأخرىليلةومن.الرؤيةمجالفيالكوكبعلىيحافظ

بالنسبةالشرقنحوقليلاموقعهعنكوكبكلصنحرف

أحيانا--ينحرفالكوكبفإنمعينةأوقاتوفي.علنجوم

انحرافهإلىدائمأيعودولكنه.الغربنحوموقعهعن

.المألوفالشرقى

إلىالنظرباستطاعتناكانإذا.الشمسحولالدوران

نأنرىفسوف،الشمالمنالشمسيالنظامنحوأسفل

المستوىنفسفىالشمسحولتدورالكواكبسعظم

تدورالكواكبإنالف!جونويقولالفضاء.في"ضقريبا

هما،كوكبينبامشثناء،المستوىنفسفىالشمسحول

بزوايامنه!اكليميلمدارينيتبعاناللذانوبلوتوعطارد
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995بلوتو952لبتهود895أورالوس27!رط3المشتري452تمالمر.5523الأرضا5178الرهرة5.حوالىعطارد

مدارمسارعلىعمودياالكوكبمحوريكولىولا.ال!صاحصحولهاشدوروهميةحط!وطوهي،عا!ةبخطوطتمتيلهاتموقدالكواكبمحاور

المق!ةلالحصأممثلاالعموديالوضعع!براويةويمما!.الشمصحولالكوكب

درجات7عطاردمسارويميل.المستوىهذاعنملموسة

وسنرى.درجة17فيميلبلوتوأما،الدورانمستوىعن

جميعأنأصشمسىااالنظامنالشمالإلىموقعنامن

أعساعة.اعقارلصاتجاهع!سسالشمسحولتدورالكواكب

بدايةفيكيبلريوهانزالألمانىوالرياضىالفلكىنشروقد

الكواكب،حركةعنقوانينثلاثةعشرالسادسالقرن

الكواكب.هذهمداراتتصف

فىتتحركالكواكبأنعلىينصالأولكدبلرقانون

أقربالكواكبت!صنلذأ!كونتيجة.إهليلجيةمدارات

.أخرىنقاطمنمدارهانقاطبعضفىالشمسإلىقليلا

منأكم0001004711بعدعلىالأرضتكونفمثلا

ت!صنالمدارم!)لقطةالشمسيحضيف!هافيالشم!

أك!اد000.0012بعدوعلىأصشمس(.اإلىالأقرب

ت!صنأطدارامن)نقطةالشمسيأوجهافيالشمسمن

الشمص!(.عنالأبعد

.المساحاتبقانونأيضاويدعى.الثانيكلبلرقانون

يقطعوال!صكبالشمسبينوهمياخطأهناكإنويقول

وعندما.متساويةأزمنةفيالفضاءمنمتساويةمساحات

يتحركفإنهالشمسمنلهنقطةأقربفيالكوكبي!ضن

الخطفإن-مثلاأيامعشرة-مازمنففي.سرعتهبأقصى

عريضةمساحةلق!والشمسالكوكببنيصلالذي

لأ)**!ئن!!

هـ*-

لوسوراء/صإا!لم،ك!أ)
كايربرحرو

!!،(،لإ

%أل!أ،ف-

متساويةمساحاتالكوكبيعطي!يفيم!!لكيبلرالثانىالقانون

أعلىبسرعةالكوك!يدوراشمر.مر!تساويةلتراتفيمدارهس

.دإلىحمنالمتممس،صسعيداهووعه،!إلىأم!احتمحساقي!

يكونوعندما(.أ)المساحة-ولنسمهاالفضاء،منوقصيرة

بأقليدورفإنه،الشمسمنمسافةألعدعلىنفسهشبأحصا

مساحةيقطعالخطفإن،أيامعشرةفترةوفي.أ!هسرعة

وبالرغم2(.-)المساحةلنسمهاالفضاء،من2وطويلةضيقة

الدقيقةالقياساتفإن،مختلفةالجزءينهذينأبعادأنمن

2(.-)المساحةتساوي(أ-)المساحةأنتبين

للكوكب-المداريةالفترةإنيقول.الثالثكلبلرفانون

تعتمد-الشمسحولواحدةمرةيدورلكىاللازمالزمن

فإن،القانونلهذاوتبعا.أصشمساعنالبعدمتوسطعلى

نفسها-فيواحدةمرةمضروبةالفترة-الزمنمربع
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فيمرتينمضروبةالمسافة-المسافةمكعبعلىمقسوما

وهكذا،.الكواكبلجميعبالنسبةمتساويايكون-نفسها

بعدأمثالأربعةتعادلمسافةعلىكوكبوجودحالةففى

الزمنأمثالثمانيةيلزمهفإنه،الشمسعنآخركوكب

وقد.الشمسحولللدورانالاخرالكوكبيحتاجهالذي

بعدمتوسطلإيجادالأولىللمرةالقانونهذااممتخدم

المدأرية.فترتهقيعستأنبعدالشمسعنالكوكب

دورانهعند،نفسهحولكوكبكليدور.الدوران

لكلاللازمالزمن-الدورانفترةوتبلغ.الشمسحول

ساعاتعشرمنأقل-كاملةدورةلإتمامبمفردهكوكب

حولالأرضوتدور.للزهرةيوما432ونحوللمشتري

ف.الأرا!ظر:.واحط!مفيأو،ساعة42كلمرةنفسها

خطوهو،دورانمحورحولكوكبكليدور

دورانمحوركوكبلأيلايوجد،مركزهيعبروهمي

.مدارهمسارعلى(درجة09)بؤاويةتماماعموديايكون

.العموديالموقععنبزاويةكوكبكلمحورويميل

عنبعيدأدرجة،23ءبحوالىالأرضمحوريميلفمثلا،

لميلمختلفةزواياالأخرىوللكواكب.العموديالخط

درجةمنأقلبزاويةعطاردمحوريميلكذلكمحاورها.

كما.مدارهعلىتقريباعموديفهوآخروبمعنى،واحدة

محورهيقعبحيث،درجة89بحواليأورانوسمحوريميل

الزهرةمحورويميل.مدارهمسارلمستوىتقريباموازيا

والجنوبىالشماليالقطبأنيعنيمما،درجة178حوالى

الكواكبمعبالمقارنةتقريباانعكساقدالكوكبلهذا

الكوكبمحورميلويؤدي.والمريخالأرضمثلالأخرى

ثمومنالشمسنحوواحدقطبتوجيهإلىالبدايةاص

إلىيؤديوهذا،الكوكبدورأنأثناءالآخرالقطب

.الفصولونشوءالكوكبحرارةنفاوت

الكواكبعلىالمناخيةالظروف

كبيربشكلالكواكبعلىالمناخيةال!وفتختلف

السطحوتضاريسالجويوالغلافالحرارةدرجةناحيةمن

الأخرىالظروفبعضإلىإضافةوالنهار،الليلطول

عوامل:ثلاثةعلىتعتمدالتي

الجويالغلاف2-،الشمسعنالكوكببعد-أ

الكوكب.دوران3-،علكوكب

حرارةالشمسإلىالأقربالكوكبيتلقى.الحرارة

علىالحرارةوترتفععنها.البعيدالكوكبمنأكثر

النهار.أثناءم034حواليإلىعطارد،،الأقربالكوكب

عطاردبعدمنمرة5.2بحوالىتبعدالتيالأرضعلىاما

النهارأثناءحرارتهادرجةمعدلفيكون،الشمس.عن

منمرةمائةمنأكثريبعدالذيبلوتوأما.م61حوالي

درجةتكونأنالممكنفمنالشمسعنعطاردبعد

.م018-منأقلحرارته

الأشعةقيالرمنالكوكبعلىالحرارةتقديرو!م

التيالراديويةوالموجات-حراريةموجات-الحمراءتحت

القياساتهذهإجراءيصعبو.الكوكبجصدرها

تقديراتفإنالسببولهذا.منخفضةحرارةذاتلأجسام

تقديراتمندقةأقلالباردةالكواكبحرارةا:رجة

الدافئة.الكواكب

المريحلمشتريا

ضرلأا

درعطهالزهرةا

قدرمرة11حوالىلطرهيباالذي،المشتريمنالكواكب!جومتتفاوت

.الأرضقطرحمسم!الأقلالقطرذيبلوتوإلى،الأرضقطر
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يحيطالذيالغازاتتمزهو.الجصيالغلاف

الأرضيةللكواكبالجويالغلافويتألف.بالكوكب

والنيتروجين.الكربونأكسيدثانيعازمنرئيسيبشك!!

منغالباالرئيسةللكوا!صبالجويأخلافايتأل!كما

هيوالأرضوالنشادر.والميثانوالهيدروج!تالهيليوم

كبيرةكميةالجويغلافهفيتوجدالذيالوحيدالكوحصب

الأكسج!ت.من

الجويالغلافغازاتأنواعالفلاجونحددوقد

والإشعاعاتاشاديويةوالموجاتالضوءبتحليلللكوكب

الختلفةأحيميائياتاتمتصر.أحصكبامنالاتيةالأحرى

يستطهئوم!!ذا،الإشعاعاتهذهمنمختلفةأجزاء

إلىالتوص!!،المفقودةالأجزاءملاحظةطريقعنالفلكيون

.الجويغلافهفيالموجودةالكيميائيات

وزنعنالناتجةالقوة-الجويالغلافضغطيعتمد

فيالغازكميةعلىسطئالكوكبعلى-الغازات

كميةالأرضىالجويالغلافويملك.الجويالغلاف

30.1إلىيصلضغطلإعطاءالغازمنكافية

علىيحتويأطمريخالجويالغلافولكن2.كجم/سم

السطحىضغطهي!صلىبحيثأخازامنقليلةكمية

الجويأخلافاوشى.الأرضضغطمن11حوالي

09السطحىضغصهأيبلعمالغازمنكبيرةكميةللزهرة

.الأرضعلىالضغطقي!ةمنمرة

الغلاففيالغازحصميةتقديرالفلكيونويستطع

الغلافخلالالحرارةتغيركيفيةبقياسأطكوكبالجوي

وذلك،صعوبةأكثرأنهاإلاأدقطريقةوهناك.الجوي

الجويالغلاففيالمرسلةالراديويةالموجاتتغيراتبقياس

فضاء.سفيسةعبورلدىأطكوكب

لكوكبالسطحيةالمظاهرتشمل.السعمظاهر

والأنهاروالبحيراتوالوديانالجبال،بالأرضشمبيه

الكوكبسطحويتش!صل.والفوهاتالمنبسطةوالمناطق

أضصادمباوأيضا،داتهال!صكببظروفجزئياالأرضى

يمكنسطوحأحملاقةاللكواكبوليست.النيازكمع

كواكبوتتشكلالفضاء.منأوالأرضمنمشاهدتها

منمعظمهافيونبتونوأورانوسوزحلالمشتري

الكواكبهذهلأقراصمراقبتناوعندوالجليد.الغازات

ويكون.الجويةأغلفتهامنالعلويةالطبقةهونراهمافكل

أثبتوقدجدا.عميقاالعملاقللكوكبالجويالغلاف

للكواكبالفعليالمركزفييوجدأنهحسابياالفلكيون

النواةوهذه،الأرضبحجمصخريةنواةالعملاقة

هذامثلتحتيسلكالذي،السائلأ!يدروجينبامحاطة

الكهربائيةالتياراتوينقلالفلزاتسلوك،المرتفعالضمغط

القوية.

الكواكبدراسة

السنين،آلافمنذالحوأكبدراسةأضاسابدأ

ولمضيائها.وتغيرتحركهاكيفيةعنبسجلاتواحتفظوا

السادسالقرنحتىجيدبشكلالكواكبحركةفهمشم

الأسئلةمنالعديدهناك،الأيامهذهوحتى.الميلاديعشر

هذهوأصل،الكواكبعلىالسائدةالظروفحول

كب.الكوا

علم.،الخارجيةالحياةأيضا:انف!إ

الكواكبحركةتفسيرأدى.الكواكبحركةتفسير

العلم،تاريخفىأهميةالخلافاتأكثرمن:احدإلى

مهمت!ت.نظريتينالخلافيتضمنو

الكوكبية،الحركةعنالنظرياتإحدىاقترحتفقد

عامحواليبطليموساليونانىالفلكيوضعهاوالتى

الشمسوأن،الكونمركزهيالأرضأن.م،أق05

بمعدل،الأرضحولتدوروالنجوموالكواكبأغمروا

الناسرآهمابطليموسنظريةوتشرح.اليومفيكاملةدورة

ألفمنلأكثرتفكيرهمعلىهذاسيووأغدالسماء.فى

.عام

الفلكياقترحعندما،أم543عامالجدللدأوقد

والكواكبالأرضأنكوبرنيكوسلي!صلاسأجوأضديا
تدورالأرضأنأيضاواقترح.الشمسحولتدورالأخرىا

وقد.اليومفيوأحدةدورةتدوربحيثمحورحول

الكواكب،حركاتوصفكوبرنيكوسنظريةسهلت

الزعماءولكن.الفلكيوناستخدمهاماسرعانثماومن

هيالأرضإن:لقولهمجنوناكوبرنيكوساعتبرواالدينين

.أم757عامحتىكتاباتهوأخفواآخر.كوكبمجرد

الفلكيينقبلمنتمتالتيالاكتشافاتأقنعت

.كوبرنيكوسنظريةبصحةبالتدريجالناسالآخرين

،والزهرةعطاردأنإلىالاكتشافاتهذهأحدويشير

تشبهأطوارامنهماكليبدي،الأخرىالكوا!ببخلاف

منالمضاءةأقراصهامقاديرنقصانأوحصيادةأعمر،اأطوار

القمر.الظر:.الشمه!

هذاصحةجاليليوالإيطالىالفلكيأثبتوقد

تمالذيالمنظارمستعملاأم،061عامفيالاكتشاف

نأيجبوالزهرةعطاردأنجاليليووأدركحديثا.اختراعه

علىكوبرنيكوسيكونأنويمكنالشمص!،حوليدورا

وعندما.الشمسيالنظاممركزهيالشمسأنفيحق

تمامااقتنعأيضا،المشتريحولتدورالتيالتوابعاكتشف

عنعبارةالأرضوأنحق،علىكانكوبرنيكوسبأن

قوانينفإن،ذلكمنوأكثر.الشمسحوليدوركوكب

.كوبرنيكوسنظريةتعززالكوكبيةبالحركةالمتعلقةكيبلر

بعدواسعادعماكوبرنيكوسنظريةاكتسبتوقد
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مأ665عامنيوتنإسحقالسيرالإنجليزيالعالماكتشاف

الشمسجذبالقانونهذاووصف.العامةالجاذبيةقانون

علم.،الفلكأيضا:ان!حولها.تدورالتيللأرض

تفصيليةدراساتالفلكيونبدأ.المتطورةالأرصاد

الكواكب.حركاتفهمبعد،حدةعلىكلللكواكب

فقدأكثر.تفاصيليكشفواأنمتطورةبمناظيرواستطاعوا

للكواكب.الأخرىوالخصائصوالألوانالأحجامقاسوا

ونبتونأورأنوس-بعداالأكثرالكواكبأيضاواكتشفوا

للموجاتالكواكبإصداراكتشافوقاد-.وبلوتو

للظروفأكبرفهمإلى،الموجاتهذهودراسةالراديوية

كوكب.كلعلى

منأنواعاالأيامهذهفيالفلكيونويستعمل

الكوأكب.لدراسةالفضاءوفيالأرضعلىالتلسكوبات

الشمسرالنظامخارجكواكبعنبالبحثالفلكيونوقام

شدأيصدرالمشتريمثلفكوكب.الانحتىالمعروف

الفلكيونويستطيع.لهالتالغالنجمعلىضعيفاجذبيا

بملاحظةمجاورنجمحولالكوكبذلكمثلوجودتحري

الجذبي.الشدعنأضاتجةاالنجمحركةفيالانتظامعدم

كثيراالسرعةالعاليةوالحوامميبالفضاءسفنأسهمت

الصناعيةالأقمارقامتكما.الكوكبيةالأرصادفي

لكلكثبعنرصدبعملياتالمأهولةغير)السواتل(

غيرالصناعيةالأقمارهبطتوكذلكبلوتو.ماعداكوكب

قيمةمعلوماتوأرسلت،والزهرةالمريخعلىالمأهولة

أقمارقامتكما.الكواكبلسطوحصورامتضمنة

علىوالمناخالجويةالأغلفةبتحليلأخرىصناعية

فويجرأالأمريكيتانالفضاءسفينتاوأكدت.الكواكب

الكواكبلكلالقويةالمغنطيسيةالحقولوجود2وفويجر

وتبين.كذلكفليستوالمريخوالزهرةعطاردأما.العملاقة

الحلقى-النظامذاالوحيدالكوكبلضزحلأنكذلك

مسباراتوأرسلت-حلقاتالعملاقةالكواكبفلجميع

منالعديدواكتشفت،الكوكبيةللتوالغصوراايضافويجر

حواسيبالعلماءواستعملسابقا.المعروفةغيرالتوالغ

الفضاءسفنأرسلتكماالصور.هذهلتحليلمتطورة

.الأرضإلىأخرىمعلوماتهذه

هذهالفلكيينمعظميعتقد.الكواكبتكونتفسير

النظامفيالأصغروالأجساموالكواكبالشمسأنالأيام

ضخمةلممحابةمنعامبليون6.4منذتشكلتقدالشمسي

للجسيماتالجذبيالشدوأدىوغبار.مخلخلغازمن

وإلىكبيربشكلانكماشهاإلىالدوارةالسحابةداخل

مركزهاإلىالمادةمعظمأنجذبتأنوكان.كثافةأكثرجعلها

المدارفيالمادةمنصغيرةكمياتبقيتو.الشمسمشكلة

رقيق.أوليكوكبيقرصإلىوانبسطتالشمسحول

فى،الرقيقالكوكبيالقرصفيوالغبارالغازوشكل

الكتلهذهكونتثم.وقصيرةغليظةكتلاالأمر،اخر

وازدادت،ضخامةأكثرأجساماالهادئبالتصادماكليظةا

الأكثرالأجساموتستطع.الأجسامهذهبنمو-جاذبيتها

تنمووأنالأصغروالأجساموالغازالغبارتجذبأننححخامة7

قدالضخمةالأجسامهذهأنالفلكيونويعتقدسمريعا.

أقمارها.والكواكبهيأ(صبحت

تعليلهذهالشمسيالنظامتكوننظريةوتستطيع

الصخريةالأرضيةالكواكببينالعامةا،ختلافات

الغازاتمنرئيسيبشكلتتألفالتيالعملاقةوالكواكب

للغبارالأوليالكوكبيالقرصأنالفلكيونوقدروالجليد.

كانتالتيحافتهمنمركزهقربحرارةأكثركان!الغاز

منحرارةالأكثرالمناطقففي.المتكونةالشمسعنليميدة

الأخرىالصخريةوالموأدالمعادنتستيمالكوكبىاغرص

ذراتالشمسحرارةوتمنع.الغليظةالكتلتشكلأن!!ط

تصبحأنمنالأخرىالخفيفةوالعناصروالهيليوما!يدروجينا

بحيثسريعاالحارةالغازاتهذهوتتحرك.سائلةأو2!حلبة

الصخر.منالغليظةالكتلجاذبيةمنالهروبدستيم

الشمسيةالريحأنالفلكيينبعضيعتقدذلكإلىوإضافة

العناصرساقتقد(الشمسمنيتدفقالغازاتمن)سيل

فإنلذلكونتيجة.الشمسيللنظامالداخليالجزءمنا.لخفيفة

صخرية.عوالم-كالبا-الأرضيةللكواكبالداخليا.لجزء

ضئيلةبصورةالشمسيةوالرياحالشمسحرارةتؤثر

ولقد.الكوكبيالقرصمنالخارجيةالأجزاءعلىحدأ

والجليدالماءببخاربالاحتفاظالمنخفضةالحرارةءممحت

والنشادر.والميثانوالهيليومالهيدروجينمثلوالغازات

كونتقدالجليديةوالمادةالغازاتأنالفلكيونويعتقد

هذهاستطاعتوقد.ونبتونوأورانوسوزحلالشتريا

والجليدوالغازالغبارمنأقراصتدويرالمتكونةأكواكبا

ومن.الأولىالكوكبيالشمسيالقرصكبيرحدإلىدشبه

المجموعاتشكلتقدالأقراصهذهتكونأنا!كمكن

العملاقة.الكواكبحولوالتوابعا-لهلقية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

كواكب

المريحزحلا\رضا

لمشترياالزهرةنوس(-راأ

نبتونردعطاباوتو

جمترا

إسحئلسيرا،نيوتنليكولاس،كوبرنيكوستيخو،هيابم

وليم(لسير)اهيرشيللزيوها،كيبلىرر!ليموس

ليليو-خا
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ملةذاتأضىمقالات

الكويكبالفضاءرحلاتقا!نبود،

راالمدالشمصالتلسكول!

المرصدالشها!اللاس!يالتلسكوب

اطساءنجمةالعامعلم،التنحيم

الحتممسيمالمضاأعل!،الفلكالحاذدية

اليوماحقمراالحياة

الصماعىاسقمراالألراجادائرة

أسمماء.اصىمعينةممصقةأفىترىنجوممجموعةالكوعية

تظهرالتىالمنطهقةعلىلتدأ!أيضاتستخدمكوكبةوكلمة

الفلكيونقسموقد.النجوممنمحدودةمجموعةفيها

كوكبة.أومنطقة88إلىالسماء

مختلفمنوشعوبوالرومانالإغريققدماءلاحظ

الشمافيالثلثفيالنجوممنمجموعاتالقديمةالحضارات

خيالية.وشخصياتحيواناتأسماءعليهاواطلقواللسماء

أ\سد،1اسمحملت-المثا!ممبيلعلى-الأسدفكوكبة

أماأخور.ااسمأضورا!صكبةوحملتسم!ضين،اسموالحوت

صرساشسررالجوراءرأ!صسياوذاتالمسلسلةالمرأةكوكبات

الإغر!ت!ية.االأساطيراشىأ!والطابطلاتاسماءحملتشقد

الثالثالقرنبسيئأوروبيونملاحوناستكشفوقد

نصفالميلاديعشرأصسادساالقرنومنتصفعشر

ولك!!السماء،م!معيحةمنطقةديالمجومسمحموعةالكوكبة

أضماىاامموكباتام!سعاالحريطةهدهتظهر.لاتيىاسمكوكبة

احتممالي.االحرةلصروفيحميعهاوتوحداضمانينوا

الكوكباتمنالعديدحظواولا،الجنوبيالأرضيةالكرة

الخرائطرلحماموأطلقوقدالسماء.منالجنوبيالثلثفي

أسماءالنجوممنالمجموعاتهذهعلىوالمستكشفون

أسماءإلىبالإضافةأخرىوأشمياءعلميةأجهزة

مناشتقتمثلا،تلس!صبيومفكوكبة.حيوانات

أما،الذبابةمناشتقتموس!!اوكوكبة،تلسكوب

أمريكافىكبيرطائروهوطوقانمناشتقتفقدتو!سانا

زالوسطى.الجنوبية

جزءاتشكلالتيالنجوممنمعروفةمجموعةوهاك

مجموعةومنهاالهرميةأمموكباتباوتسمىكبةال!صمر

الأكبر.والدبالأصغرالدب

ويوجدالأكبر،الدبكوكبةفيالأكبرالدبويقع

بعضوترىالأصغر.الدبكوكبةفيالاصغرالدب

الأرضحركةبسببفقطمعينةمواسمخلالال!صحصبات

فيالسماءمنالمرئىالجزءيتغيرإذأصشمس،احولاسشوية

الشمص.حولالأرضتدورعندماتدريجيامعينم!صان

منمختلفةأجزاءمختلفةارتفاعاتمرالمراقبونيرى!صما

كاملةرؤيةالاستواءخطفيمراقبويستفيعاأحسماء.ا

فييست!إلمراقبلابينما،أصشةامدارعلىأس!صكبات

نصفكوكباترؤيةسوىالجنوبيأوالشماليأغصصأا

ال!رضية.الكرةمنواحد

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المسلسلةالمرأةالكرسيدات!صكمةالجوراء،

كوكبة،هرقلعلم،لهلكاالأصعرالد!وا!برلأالد!ا

وهيالراميكوكبةأيضاوتسمىالثوسكوكيلأ

الجنوبيالنصفسماءفىتقعالتيالنجوممنمجموعة

.البروجلدائرةالتاسعةالعلامةوهي.الأرضيةأممرةامن

أسطوريامخلوقاالأساطيرعلمفىوالراميالقوسويمثل

(حصانالاخروالنصفإنسان)نصفهالقنطوريسمى

إلىيصوبهبقوسممسكايكونأنالقنطورفىويفترض

.المجاورةالنجومكوكبةوهيالعقربقلب

تحتويبل،متألقةفرديةنجومالقوسأعوكبةوليس

مركزاتجاهوتوضحمشاهدتها،يمكننجومسعحابةعلى

غنيامتدادمعالمجرةعلىالكوكبةمنجزءويقعمجرتنا.

منكثيرعلىالقوسكوكبةوتحتوي.المتألقةبالأجسام

الأولىالقائمةضمنأخرىكوكبةأيتفوقالأجسام

وتمر.مسييهشارلأعدهاالتي،النجميةغيرللأجسام

إلىديسمبرمنتصفمنالقوسكوكبةعبرأسشمممرا

يناير.منتصف

مسييه،علم؟،الفلكعلم،،التنجيمأيضا:ان!

الأبراخ.دائرة؟شارل
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3رز*-ى!-لأهمكضشبن،7في!-ءكأخ+!!ا\؟!!لم*صلم،!؟-،2ير-سلأ"ئم7!طقيلأبن
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أ!لمسالم!"!قيلألاتم/شءاتدس؟سش5لحآ+يم،*+!ملمكض
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!لأ!بز*كا"\\لم*؟بمششصيم-!ءص/ر!حمئي-*ء،*شيرء*!ءصكابريغ

لا"س؟ع!*"-

اءخ!!"*جمدص؟*؟-\6،ء!!لا؟3،3كائمأسعش/ءص؟--!ببملأسس+سلإؤء

لأضالى!فىلاوللا7؟3كا؟بزفي-ءكاكاءكا-رء*!!رش+لاا+يخ-كأيهبه!

فئ/أ/*ء؟21دسكا*6صر3!؟!!يمكاط--*أ-أكار3كا!يم!،3،-بر--+ركا6*،ا!عح!؟كا

7؟يرشبن؟يرائإلأ-لم*!!،؟ؤ!!لأصأ،-لأغ!برإخعءللىلىأطءكألىخسخ!

-قيكم،،17ول-!!!-71"3قيالع!*!أ-يم-!

،/كل!ب!-بهتر؟-س+/3!723لأصلاأيز-ع-*6،؟ءكل!-غ

صصا7كع!-ئهـبما!!بر-سئهح!!ى*/--!ش"طا"ج-!7-كا،كا*3زر؟،أ!ضبرةكا

لم\ا!ي!،شس،سءص7لأ-ص--!*لاإبر-يم

لأ؟!إكا!!1+!-كا!!1لاء!!ءش*شحيسى33كا2-نهبي.ك!ءلإكاأسس*

ذ!!97كلمعكا9أ!ثبم!س

؟،\*!،،بم!بهلإصضنج،ء!ابرحم!لمسصولء!1*ء!ص،سبر!1نج!كض!

لالم/لألأ*بم،1ء*1ىلا!عء!س!!قيترء+ير

!)،لألا.س-*لأ6كاصع-!ضك!سص؟-!

لدائرةالتاسعةاللامةتش!!النحوممنمجموعةالقوسكوكبة

البروخ!.

فرنسىكاتبام(.639-)9188جانكوكتو،

الجمهور.إثارةفيالمتعددةموأهبهاممتخدامعلىدأب

الشعركتابةفيشهرةوحازالإبدأعفىملكتهتعددت

والتصويرالباليهوقصصوالرواياتوالسيناريووالمسرحيات

الثقافةفىمحوريادوراالفنانيتبوأأنعلىأصر.التشكيلي

الإنسانية.

الإغريقأساطيرمنمرارامسرحياتهفيكوكتواستفاد

أورفيوسمسرحيةتتناولإذ،الدراميةوقصصهمالقديمة

منونضاله،الإلهامينشدلشاعرمضنيابحثاام()269

الجهنميةالآلةمسرحيةأما.بالقبولعملهيحظىأنأجل

ملكاأوديبلمأساةجديدةرؤيةفهيام()349

علياقوىيدفيالإنسانيةقدرأنوفكرتهالسوفوكليمم!.

المسرحياتهذهكوكتووشناول.الكونعلىتسيطر

وأحداث،القارئتفاجئعاميةعباراتفيالخياليبأسلوبه

النفسعلميفسرهاورموز،الزمنسياقخارجتقع

الحديث.

رواياتأشهرتحكى

المشاغبونالأطفالكوكتو

منأربعةقصةام()929

لأنفسهميبدعونالصغار

كماالشر.منخيالياعالما

الباليه،أعمالمنعدداألف

الموكبوأشهرها

كوكتوجانبكتابةوقامأم(.)179

الحسناءأم(؟)329الشاعردممنهاأفلامعدة1501
!حرخ

آخروفيأم(.059)أورفيوسأم(بم9)46والوحدق

والزخرفة.التشكيليالتصويرعلىحياتهأوقف،عمرهامشى

واختيربباريسلافيتميزونضاحيةفيكوكتوولد

.أم559عامالفرنسيةالأكاديميةفىعضوا

-ا)798دوجلاسجونالسيركوكروفت،

بجائزةفاز.النوويةالفيزياءفيبريطانيعالمأم(.69الأ

..ستأرنستجمعمناصفةام519لعامالفيزياءفيكوبل

بجسيماتالذرةنواةفككمنأولكاناحيث،التنأ

سرعتها.زيادةإلىأدىممااصطناعيااهمعجلة

نواةبقذفووالتنكوكروفتقامأم،329عامفي

التفاعلهذافأدى،العاليةالسرعةذاتبالبروتوناتالليثيوم

الثانيةالعالميةالحربأثناءوفي.هيليومنواتيإنتاج،لى

مختبريادارةكوكروفتقامأم(،459-1ا!939

الحربوبعدبكندا.مونتريالمنبالقربالذريةالأبحاث

عاموفي.البريطانيةالذريةالطاقةهيئةإدارةإليهأوكل

بجامعةتشرتشللكليةعميدأصئأول،أم519

فيالذرةاستخدامبجائزةفازام619عاموفي..كمبردص!

السلمية.الأغراض

منالغربيالشمالفيتودموردينفيكوكروفتولد

معجلأن!:إنجلترا.فيالغربيةيوركشايرفىامدرزفيلد

سنتون.توماسأرنست،والق،الجسيمات

المستوطنينأحد.م(1-4671837)وليم،اكو!ى

عبرطريقأولشق،أم581عاموفيأستراليا.فىالرواد

الذيالطريقهذاطولويبلغويلز.نيوساوثفيبلوجبال

منيبدأوهو،كمأ63أشومشةمنأقلإنشاؤهاستغرق

مدينةفىكوكسولد.مكارينهرحتىنيبيانإهر

والتحق،دورستإقليمفيالإنجليزيةمينسترمبورنأ

أستراليا.إلىتوجهثم،ام797عامإ،لجي!ش

أيرلندافيمحليةحكومةذاتمقاطعةكوكستاون

والمقاطعة.نسمة03!883سكانهاعدديبلغ.الشمالية

بلدةوتعتبرلونيا،بحيرةالشرقمنتحدهازراعية!نطقة

تاريخهاويرجع،للمقاطعةالإداريالمركزكوكستاون

قريتاالمجاورةالقرىومن.الميلاديعشرالثامنالمقرن

.مرويوبوتاون!ستيوارت

صغيرمرفألونيابحيرةعلىالواقعةباليرونانولقرية

الزراعة،علىالمقاطعةهذهاقتصادويعتمد.السفنأ!صلاح

الخنزير،لحممنتجاتوصناعةوالأجبانالألبانأ

والملابس.أ(الإس!نت
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إلىينتمي،واقيةصدبةصدفةدهبحريحيوانالكوكل

جزءينإلىالمجوفةالمستديرةصدفتهتنقسم.الرخويات

رخويبعضومستعيناالكوكلحيوانويتحرك،متساويين

بهايقفزبحيثالقوةمنالقدموهذه.القدميسمىطويل

الماءفيالكوح!لحيوانيعيع!.قصيرةلمسافاتالحيوان

العالم.منكثيرةأجزاءفيالمحيطشطآنعلىالضحل

علىأنواعهأكبرويعيش،سسم02إلى31.منقطرهيصل

حيوانأنواعمنوكثير.الوسطىبأمريكاالأطلسيشاطئ

للأكل.صالحةالكوكل

صيئ!اتمنمؤلفةجماعةكلانالكوكلوكس

وفئاتالسودتقدملمساهضةأمريكافىالبيضكونها

بالحروفأيضأالجماعةهذهوتعرف.الأخرىالأقليات

نشيطةوهي)!!،(.بالإنجليزيةاسمهامنالأولىالثلاثة

فيالعسف!ماتستخدموغالباوكندا،المتحدةالولاياتفي

وبرانسمعاط!الجماعةأعضاءويرتديأهدافها.تحقيق

التياجتماعاتهمفيالصلبانبحرقويقومون،الرأستغطي

منالاخرينقلوبفيالرعبلبثوذلكالخلاء.فيتعقد

جماعتهم.فيالأعضاءغير

المتحدةأ!لاياتلاتنيسىولايةفيالجماعةتأسست

ناثانهواعازعيمأهـلوكان.أم866أو1865عام

هورالأكبر،الساحرباسمعرفالذي،فورستبدفورد

الأهليةالحربأثناءفىالاتحاديالجيعقفىسابقجنرال

اسمهاالجماعةواستمدتأم(.-865أ861)الأمريكية

الإنجليزيةاللفظةومن،الدائرةتعنيالتياليونانيةاللفظةمن

.عشيرةوتعنيكلان

بدأواوقد،البيضبتفوقالجماعةأعضاءويؤمن

فيمعهمالمتعاطفينوالبيضالسود،بإرهابنشاطهم

هويتهمالجماعةأعضاءيخفىولكي.الجنوبيةالولايات

التيجيادهمويكسون،وبرانسمعاطفيرتدونفإنهم

البيضاء.بالملاءاتليلايمتطونها

ستينيات:هيرئيسيةفتراتأرلغفيالجماعةنشطت

إلى5191وم!،سبعينياتهإلىالميلاديعشرالتاسعالقرن

إلىالميلاديالعشرينالقرنأربعينياتأواخرومن،أم449

القرنعشرينياتمنتصفوفي.منهالسبعينياتأوائل

مليونيعلىمايربوالجماعةأعضاءعددبلغالعشرين

فىبأسذاتسياسيةقوةالجماعةوشعكلت.شخص

.الأجناساندماجمعارضةفيوامسشمرت،الجنوبيةالولايات

عليهايضفواأنالجددالمنظمةزعماءحاولالسبعينياتومنذ

نحوإلىانخفضأعضائهاعددل!شاحتراماأكثرصورة

والقضايابهتحظىالذيالتأسدتقلصبسببعضو.0006

معظمويعيش.مشروعةعيرلأنشطةلقيامهاضدهاالمرفوعة

.المتحدةبالولاياتالجنوبيةالولاياتفيالمنظمةأعضاء

منطقةفىيعيشمنخاصة،دندنأهلكنيةالكوكئي

ولدمنكلهوالكوكنيأنالعرفوجرىإند.الإيست

بو.ليماريسانتكنيسةأجراس!مسمععلىبيتفي

اللغةلهجاتمنلهجةإلىالكوكنيكلمةتشيركما

نطقمثلفيالصوائتأصواتمتحدثوهايغيرالإنجليزية

لتصبح،ول5ول!كلمةو،ط3!3لتصبح،طول"3كلمة

،الكلماتبدايةفى1أادحرفيسقطونكما!*ه"،

!"ولمثلالصوائتبأحدتبدألكلمةيضيفونهقدكما

وللاا-نويقصدو+وليم3*!3!*و،+ول*!نويقصدو

البيضةالأصلفيتعنيكوكنىكلمةوكانت!ح"ح*3

المشوهة.

.لندن:أيضاانظر

سلسلةلمجصللمثهاةكصكصداكريمتد.ممر،!عودا

مدينةمنويبدأ،الجديدةغينيابابوافيستانليأوينجبال

كم04مسافةعلىسوجيري،هضبةإلىالجبليةكوكودا

الرئيسيةالخطوطأحدكان.مورممبايبورتترقىتقريبا

أثناءأم429عاماليابانيةالقواتلغزوتعرضتاكتى

الثانية.العالميةالحر!

بانوفيكبيرةيابانيةقوةنزلتام429يوليووفى

لبابوا.الشرقيالشماليالساحلعلىاساقعتيناوجونا

حتىالبلدداخلطريقهاأغوةااقتحمتماوسرعان

بالقربانتظارهافيوكانت.كومولحمينهرإلىوصلت

ومنالألمشراليينمنمختلطةصغيرةقوةكوكوداقريةمن

اليابانيونانتصر،ذلكأعقبتالتيالمعركةوفيبابوا.أهل

ثم.القريةويستعيدواجديدمنالكرةليعيدواانهزمواث!ا

علىالتقهقرعلىالأمشراليينوأرغمواقدماطريقهمشقوا

ستانلي.أوينجبالسلسلةعبرالممرطول

القيظشديدةأيامايواجهاأنالجانبينعلىوتعين

عنفضلا،الليلخلالالبرودةوقارسةالنهارخلال

كستهالذيالممرعلىالمروعةالسيروظروفالسيول

يتعودلمالجيشينمنأياأنبلةالطينزادومما.الأ:حالا

الإمدادخطوطوأنخصوصا،الأدغالحربعلى

الريفيةالمناطقكانتكماشديد،لضغطمعرضةكانق

منعشرالسابعيوموبحلول.والوعورةالانحداربالغة

حتىطريقهمشقمناليابانيونتمكنلمسبتمبر،شهر

وكان.مورسبايبورتمنكم05مسافةعلىأصبحوا

على،ريدجإيميتامنطقةعندآنذاكتوقفواقدالأ!شراليون

إليهموصلتوهناك.مورلحمبايبورتمنكم45بعد

الكثيرعلىاشتملتالتي،القواتمنجديدةتعزيزات

وفي.الأوسطالشرقمنالقادمينالقدماءالمحاربينمن

هناكومن.واحتلوهاأيوريباواهاجموا!مبتمبرمن82
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الضاريةالمقاومةرغمباطرادضغطهمالأسشراليونواصل

استعادوأ،أم429نوفمبر2وفي.اليابانيينجانبمن

عبراليابانييندحروايوماعشراثنيمضيوبعدكوكودا.

هذاخلالاليابانيالقائدغرقوقد.كوموسينهر

.الاشتباك

والأمريكيةالأستراليةالقواتشنتديسمبر،شهروفي

علىاليابانيونأرغمشهروبعدوجونا.بوناعلىهجوما

.الجديدةغينيابابوامنالجزءهذاعنالجلاء

فيكوكوسجزرمجموعةتقعدجرر.عوكوس،

الغربيالشمالإلىكم7682)بعدعلىالهنديالمحيط

لأسترالياإقليميةأراضىوتعتبربأستراليا.بيرثمدينةمن

خارجها.كانتوإن

مرجانية،جزيرة27المجموعةهذهتضم.السطح

عنالجزرمنأيولايرتفع2.كم42نحوالكليةمساحتها

هي:الرئيسيةوالجزر.م6منبأكثرالبحرسطحمستوى

آيلاند،دايركشنايلاند،ساوثايلاند،هومأيلاند،وست

مسافةعلىكيلنجنورثجزيرةتقعأيلاند.بورجهورس

ويغطيالجزر.منالرئيسيةالمجموعةمنأسشمالاإلىكم42

جزيرةاحتفظتوإن،بكثافةالجزرمحظمالهندجوزنخيل

حارالمناخ.الطبيعيةالنباتيةبحياتهاكيلئلنفسهانورث

وشهرسنويا.ملم2لأ.32المطرسقوطومعدل،وصاف

جفافا.أكثرهاعادةوأكتوبر.مطراالشهورأكثرأبريل

نسمة،062نحوالجزرسكانعدديبلغ.السكان

هومفىيعيشونالملايو،جزيرةشبهمن093نحومنهم

الجزيرتانوهماايلاند،وستفى023ونحوآيلاند،

الجزر.جموعةبينبالسكانالآهلتانالوحيدتان

لايرتمبني.مرحانيةجريرة27منتتكونكوكوسجزرمجموعة

أمتار.ستةم!اكترالبحرسطحمستوىعنمسها

تقع،الهنديالمحيطفيالأستراليةالحزرمنمجموعةكوكوسربم

إندونيسيا.غربيوجنو!ليرثمنالغربيالحتممالإلي،

الذينأولئكمنالماليزيونكوكوسجزرسكانينحدر

وجونهيرألكسندرهما،المستوطنينمناثنانبهمءجصط

عشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتفيروسءلمونيس

،بالإسلامويدينونالملايويةاللغةيتحدثونوهم.ا،يلادي

ايلاندوستسكانأماآيلاند.هومفيالبدايةمنوءعاشوا

معالمدةمحدودةعملبعقودأسترالياأرضمنقدموأفةد

حكومية.إداراتىدة

الأعمالكوكوسلجزرالمحدودةالتعاونيةالجمعيةتدير

البناء،مثل،المهنبعضفىالجزرلسكانالبخارية

وقد.العامةالصيانةوأعمال،القواربوإصلاح،والتجارة

إعماربرنامجالعشرينالقرنثمانينياتمنتصففيبا-أ

البيوتمنبدلأ،جديدةبيوتلبناءسنواتعشربستغرق

آيلاند.هومجزيرةفيا-لالية

المحصولهوالجزرجميعفيينموالذيالهندوجوز

جوزمنمعينةحصةالجزرسكانويجمعالوحيد،اكغدي

منالمحليالإنتاجارتفاعورغم.ألممبوعكلألىثند

حدائقمنوالفاكهةالخضراواتبعضوتوافر،ا!"سمماك

باحتياجاتهاالجزرتفيولاجدا،فقيرةالتربةفإن،اإنازل

فيالمحدودةالسياحةتشجيعفىالجزرسكانويأملذاتيا.

،ام979عاموفي.الذاتىالاكتفاءإلىللوصولا،ستقبل

لج!إلطوابعمكتبايشملالجزرفيبريدمكتبتشغيلش

عائدمنويستفاد.البريديةالموادمنوغيرهاو:راستها،

اسمكان.خيرفيهلمابالجزرالبريديةا-فدمة

آيلاندهوممدارسفيالابتدائيالتعليمفرصةوتتوافر

ايلاندوستففيالثانويالتعليمأماآيلاند،ووست

فآلط.

الدوليالهاتفاشتراكنظامحل.والمواصلاتالنقل

بالجزءالاتصالللجزرفيسر،اللاسلكيالهاتفصحل

الأستراليةالحكوميةالطائراتوتقوم.أستراليامنئيسيا!

!ك!ح!شلأبر?،لاء-ص

غ---أ--3ثاأ1!1ليزياماصهمبيكر6لا3ء

ا!ستواءحطء-*،ث!*-3*-بزشس،لمء-ء!فورةسسء-ضلأ-ونميم-؟(ء

*..لملمررصشفي-ء،سكا-ص

؟كا!!!-ع!،!ش.كاءل!ولب!مملبا!!،كا؟*كا6!!!
.ع(المصا!لم،!زء!ش!+:3.كاع+3

*عبر!!*-!7؟ىأ*بر!-!،!-

3-!-روظ!رزسلملم،/.!ءورشء"-ء!ص"!.في.لا!

.كرشمماسعخرلرةلأ.لأ!ءلمممغض

،ر.بحرتيمور!ء،تمأ

كوكوسجربىءكا!رصكا!4لم؟

لأسصء3العرد!ةليلدنمماالداص!ا
)اسئراليا(-ص3لم3الاثليم

صأال!ا-ا

الهندىالمحيطث!اسنرالبا

!لأببرثس!ر

مبلأكئحىص**ممحصث!!،

-*-!"ك



وسكارأ،شكاكوكو248

والإمداداتاشكابلحق!!بيرثمنرحلاتبتسييرالمؤجرة

وتم.أسبوعكلأجهاوإكوكوسجزرمنوالبريدأضموينيةا

مستوىعلىكوكوسجزرفيللطائراتمهبطإنشاء

بتفريغبيرثمنأغادمةاالشصسفنتقومحصما.عالمي

وأأسابيعمشةكلمتباعدةفتراتعلىالتموينيةالإمدادات

تجارية.غيرإذاعيةمحطةوهناك.ثمانية

حاككلبالجزر،للحكومةممثلأعلى.الحكمنظام

تحتوي!صنأجا،الأمشراالعامالحاكمبمعرفةتعيينهيتمإداري

كوكوسجزرمجلستش!ج!!وتم.الإقليموزيرإضمراف

كوحصسجزرسكانممثليمنأم979عام(كيلنج)جزر

)ماليزيا(.الملايوحزيرةشبهمنجاءواالذين

أصذيا،!جلنجكيموأغبمانااكتشف.تاريخيةنبذة

عاا!وكوسجزر،الشرقيةالهندلشركةيعملكان

أغبطانواهير،أ!سندرأالإنجليزيوقام.م9061

عاميمستوطناتبإنشاءروسكلونيسجونالأسكتلندي

.أم827وأم826

ووضعتأم،857عامللجزرملكيتهابريطانياأعلنت

سلطةوتحت.أم878عامسيلانحاكماسعلطةتحتالجزر

جزرض!ت.أم886اعاالمضايقمعستوطناتحاكم

منجزءاوأصبحتالمضايهتمستوطناتإلىكوكوس

عاءذلك(بعدمستعمردصارت)اشتيمشغافورةمستوطنة

فىأجاأسترا!ومنوأسثإلىالجزرإدارةونقلت.ام309

.مأ!55نوفمبر

الأراضىاالح!صمةاشترتأم789سبتمبروفى

جزرفيروسكلوليسجونأحفادلأحدالمملوكة

نقلت،أم979يوليووفي(.كيلنج)حزركوكوس

إلىماليزيا(في)قريةكطمبوبخمنطقةملكيةالح!صمة

)كيلنج(.كوكوسجزرمجلس

جزرسكانسنأم849أبري!!منأسسادسافى

الوضئالسياسىلتحديدالمصيرتقريرحقتشررصوسكو

عرضأثناءالمتحدةالأممراقبووحضر.المستقبلفيللجزر

إلىلصالإلانضمامكبيرةأغلبيةوصوتت.الاقتراحهذا

حقوقالجزرسكاناكتعسبلهذا،ونتيجةأستراليا.

التزاماته.عليهموسرتلامتيازاتهوتمتعواالأسترالياالمواطن

ملكيةالأستراليةالحكومةنقلتأم،849سبتمبرفى

روسكلونيسعائلةمنأخذتأضياالأراضيمنماتبقى

(.كيلنج)جزركوكوسجزرمجلصرإلى،أم789عام

رسام.م(0891-881)6أوسكاركوكوشكا،

كوكوشكاورسم.التعبيريةبالحركةاسمهارتبصأينمساو

يعكسمماوالحيويةبالتقلبمفعمبأسلوبلوحاتهأشهر

الفرشاةضرباتواستخدموالتذمر،بالقلقإحساسا

الفاتحة.والألوانالعريضة

سانكتمنبالقرب،بوشلارنفيكوكوش!!اولد

الحالةتعكسللوجوهصوراالأولىأسحاتهوكانت.بوأس!ت

بأنهاواتسمت،بارزةولشخصياتلأصدقائهالنفسية

عاموفي.اللوحةلموضوعالدفينةالمشاعربمهارةتلتقط

الرمزيةباللوحاتشغفاأصئأكثرتقريبا،م4191

أوأئلفيالنمساويةالباروكفنفترةأترتع!صاختيأ!صبيرةا

أنحاءفيكوكوشكاوسافر.الميلاديعشرأضامناأغرنا

فرسم،أم39وأأم429عاميبينالفترةخلالأوروبا

أغلبفيمرتفعةأماكنمن،المدنلكبرياتباهرةمناظر

بريشةالتايمزلنهرمنظر

أحدوهوكوكوشكا

العديدةالبانوراميةالمماظر

الفنادهذارسمهاالتى

الفترةحلالمدنلعدة

مأ429عاصيلير

وتكشف!.أم39وأ

بهتميرمااللوحةهذه

منكوكوشكاأسلوب

ذلكوتبررالقلقمشاعر

العري!ةالمرشاةضربات

الرسم.لمي



عاممنالفترةفيفيينافيوعاش.الأحيان

بسببالهربإلىاضطرحينما،ام349إلىام319

الفترةوخلالالنمسا.فيالنازيللحزبانتقاده

حيث،لندنفىعاشام،489إلى،أم389عاممن

أضاريخيةاالموضوعاتمنالعديدرسومهتضمنت

،ام489عامبعد.الطيعيةالمناظرعنفضلاوالأسطورية

سويسرا.فيأسامميةبصورةكوكوشكاعاش

الجديدةغينيامنطقةفييعيششمعبالكوكوعوكس

ويمبابوا.وخليجالهونخليجبينالواقعةالوعرةالجبلية

أهالىعددويبلغمنياما.فيإليهمحكوميمركزأقرب

البدومنوهم،نسمة000.06نحوالكوكوكوكس

أهلعلىمروقد.الكفافمحاصيلويزرعون،الرحل

أشمدمنبوصفهمصيتهمفيهذاعوقتالكوكوكوكس

الساحليةبابواقبائلوكانت.الجديدةغينيافىالمحاربين

ليعستوأرضهممرارا.عليهايغيرونكانوالانهمتخشاهم

بالقياسحتىمدقعفقرفييعيشونالناسأنكما،منتجة

السنواتوفي.الجديدةغينيافيالمعيشةمستوىإلى

فيأراضيهمالكوكوكوكسأهاليبعضهجر،الأخيرة

الساحل.قربالمدنفيللعملالجبال

منكوكوينانشلالاتتعد.شلالاتكوكويئان،

علومنالمياهمنهاتتساقطإذالعالمفيشلالاتثلاثةأكبر

الحدودعلىبفنزويلاكوكويناننهرعلىتقع.م061يبلغ

الغيانية.

فيالبريالنباتانظر:.المتدليالكوكيولوس

المتددي(.)الكوكيودوسالعرس!البلاد

-)9188هوارددوجلاسجورجكول،

وروائى.سياسيوكاتب،بريطانياقتصاديام(.959

والديون،الذهبأم(بم)249المنظمةعمالةكتبهمن

العالميالتشولتقخلالالألمعيدليلأم(بم039)والبطالة

أم(،)359الاقتصاديالتخطيطمبادئأم(؟)329

الأدبفيكتبكماأم(.)459التعاونمنقرن

زوجتهمعبالاشمتراكالبوليسيوالقصصالسياسي

إيلنجبلدةفيكولولدوقد.كولإيزابيلمارجريت

عاممنالفترةفىالفابيةالجمعيةترأس.لندنبغرب

.أم959عاموفاتهحتىأم2ء9

وعازفمغنام(.ا-659)179كئجئاتكول،

القرنمنالأربعينياتمطلعخلالعد،أمريكيبيانو

وقد.عصرهفيالجازموسيقىعازفيألمعأحدالعشرين

924هلموت،كول

الجيتارمنتتألفكانتالتي،الثلاثيةمجموعتهألمثمت

،جمالأحمدمثلالعالميينالبيانوعازفيمنبعضااجاس،وا

منطلقافكانت،وغيرهمتاتموآرت،بيترسونوأوسكار

الآلتين،هاتيناستخدمتموسيقيةفرقلتشكيللهم

حلقثماعتدلالمسماةالمشهورةلأغنيتهتسجيلهوأكسبه

الغناء.عالمفيكبيرةشهرةأم(،)"429

نأإلا،الأخرىالفنيةالجوانبفىموهوباكانأنهومع

الجوانبفينجاحهعلىطغتمغنيابوصفهشخصيته

الا:خرى.

التاليةالأغنياتالناجحةالصوتيةتسجيلاتهومن

الميلادعيدأغنيةام(بم)439الورقمنقمرسوىلب!ست

أم(.059)الموناليزا1(بم)489الطبيعةابنأم(؟!)46

مدينةفيكولولد

""ألاباما،بولايةهـونتجمري

!كاطعواسمهشيكاغو.فىوأشأ

!؟ءس-ورطض3ص.كولآدمزناثانيلصلي3الى

كا7-لأسء!الموسيقيةفرقتهممحبحت21

-كا"3،--!ءع---واحدةام469عاماذ!وءثية

-++!ا1لأ--بم--ح3برنامإذاعيلهاالص

السوداءالفرواواللمم!

-؟!4عاموفيبها.خص!ص

لص!جناتفيلمفيشارك،ام589

حيثبلوزلويسانتل!

أصبحتوقد.هانديو.الموسيقيالمؤلفدورفيهأذإى

أيضا.ناجحةمغنيةكولناتاليابىضه

عملألمانيسياسى(.-م0391)هلموت،فىدول

،م0991إلى8291منالفترةفيالغربيةلألمانياصستشارا

البلادتوحيدبعدالموحدةلألمانيامستشارأمنصبهفيواصلل

ألمانياكانتم9491عامومنذ.م0991أكتوبر3فمب

الشرقية.وألمانياالغربيةألمانياهما:-بلدينإلىصتمسمة

أيدوقد.ألممانياتوحيدإعادةفيرئيسيبدوركولقام

معوثيقةروابطمةإؤط

لإ3؟3"فيوأقام،المتحدةا!هـلايات

ير2الاتحادمعجديدةروابط

!غ2خج!+حوفي.(بقلساا)سوفييتيلا

لا،سس!+رالاقتصاديةالسياسةصجال

3س!صلمعلىكولعمل،اخليةالل

سسسس!.الحرةالمشروعاتتشمجيع

/صسل!فىكودودد

ودرسبألمانيا،لو-دفيجشافن

لصهلموتوحصلفرانكفورتبئجامعة



الكولا025

جامعةمنالسياسيةالعلومفيالدكتوراهدرجةعلى

بلاتينيت-راينلاندولايةبرلمانفيعضواوكان.هايدلبيرج

ورئيساأم769إلى9591منالفترةفيالغربيةبألمانيا

وكان.أم769إلى9691منالفترةفيالول!يةلوزراء

عاممنذالمسيحيالديمقراطيالاتحادلحزبرئيسا

برلمانفيالنوابمحلسفيعضواوأصئثول.أم739

.ام769عامالبوندستاجالغربيةألمانيا

أحرلية.الألمانيامستشاراأصئثوا!م8291عاموفي

عنأقصياشتراكيديمقراطيوهو،شميتلهلموتخلفا

فيالثقةبحجباقتراعاحكومتهواجهتحينمامنصبه

هوصغيرحزبأعضاءوصوت(.)البرلمانالبوند!شاج

الديمقراطيالاتحادحزبمعالحرالديمقراطيالحزب

وتعي!تمنصبهعنشميتلعزلكوليرأسهالذيالمسيحي

بعدالغربيةألمانيالأمستشاراكولوظلمستشارا.كول

أ!انياالأر8791،1و8391عاميأجريتالتيالانتخابات

.ام499عامالموحدة

(.تاريحيه)سدةاللرطباتالكولا؟جوزة:انظرا!لا.

البشمرأجسامحسلشيتوجدبروتينيةمادةالكولا!جين

القوةمنقدراال!صلاجينيوفرسواء.حدعلىوالحيوانات

والأوتاركالأربطةالضامةللأنسجةالشكلويعطي

القوةمنالكثيرأسدمويةاوالأوعيةللجلديوفركما.والعظام

والمرونة.

تقوم،الكولاجينمنعديدةأنواعالجسمفيتوجد

)المادةالخلويةبينالمادةداحلتفرزهاثمبصنعهاالخلايا

منالمفردةللجزيئياتويمكنالخلايا(.خارجالموجودة

ينتجو؟كبيرةأبنيةمشكلةبعضهامعتتحدأنالكولاجين

الأنسحة.تكونالعمليةهذهعن

وكحسرالجروحمثل،بالإصاباتأسكولاجينايتفكك

الكولاحينيزولوالكسور،الجروحهذهتبرأولكي.العظام

هذايتحولثمجديد،كولاج!تويتكونالمتفكك

الاممشكلاتومعظم.أنسجةإلىالجديدالكولاجين

الغضروففىالكولاجينتدميرمنتحدثالمفاصل

الذينالأفرادبعضعندشاذاالكولاجينوي!صن.والعظام

المصابينالمرضىوجلد.الموروثةالاضواباتبعضلديهم

ومفاصلهم،المطاطيشابهجدارقيقالاضطرالاتبهذه

عظامأننجدأحصلاجيناأمراضبعضوفيجدا.رخوة

عنديتقرحالجلدأنأو،بسهولةتتكمسرالمرضىبعض

العادية.الحياةأنشطةممار!عة

)الجيلات!ت(فالهلامبمكثيرةفوائدالحيوانيوللكولاجين

وموادالأطعمةفييستحدمكما،الكولاجينمنيصنع

ومستحضراتالشامبوصنعفيكذلكويستخدمالغراء.

لصئيستحدمفإنه،الطبيالمجالفيأما.المشابهةالتجميل

والتجاعيد.الندوبوتغطيةالصناعيةالقلبصمامات

أيرلندا.شماليتقعمحلىحكمذاتمقاطعةكولارب

للمقاطعة،الإداريةالعاص!ةفهينفسها!ولارينمديسةأما

عدديبلغوميناء.صناعيومركز!جيرةتجاريةومدينة

المناطقفىالفلاحونويقوم.نسمة06051اسس!!ارا

الماشمية،ويربون،والبطاطسالشوشادبزراعةالريفية

والأعمالالصناعاتبينومن.والدواجنوالخنازير،

والأنقليس.السالمونألحمماكصيد،المقاطعةفيالأحرى

والمشروباتوالقمصانالمنسوجاتبصناعةتزخركما

طالبويؤمهاالتيالمنتجعاتبعضوبالمقاطعة.الكحوأجة

كما.وبورتستيوارتوبورترش،كاسسلروكمثلالاستحمام

.الجديدةأعسترأجامعةمبانىتضم

يعيشالقردةمننوعأممودبساقردقصد.،الكوليس

الكبرىالصحراءجنوبيمنالممتدةالمنطقةفيإضيقيافي

بين3النموالمكتملال!صلب!م!ويزن.الزمبيزينهرحتى

إليهاينتميالتيالفصيلةعلىذلكويتوقفكجما،أ4،وه

سم،8و.04بينمامنهاالواحدطولويتراوح.الكولبس

وذكور.سما.و.05بتطولهيتراوحالذيالذيلعدا

ذاتالقردةوهذهإناثها.منأضخماالقردةمنأصوعاهذا

الأسودفمنهاألوانهابموتتفاوت.الجسمومكتنزةقويةبنية

ومنها،بالأبيضالمشوبالأسودومنهاالسواد،شديد

بنيةدوالحيواروهداإدريقيا.!يتعيشالتيالقردةمىلوعالكولبس

وأليض.أسودلوداتدالقردةهذهومعظمالحسما.وم!ضقوية

علىلاستمرارتتحقلأنهاإلاالألتححار،فوقرئيسيةلصورةوتعيت!

.الأرضا
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أنوأعبقيةعكسوعلى.الفاغالأخضرومنهاالأحمر،

قدالعلماءمنوكثير.إبهاملهليسالكولبسفإن،القردة

الأقل.علىالكولبسمنفصائلعشربينميزوا

فمنهابممتباينةبيئاتفيالقردةهذهأنواعمعظمتعيش

ومنهاالأمطار،غزيرةالاستوائيةالغاباتفىمايعيش

التيالصغيرةالغاباتأوالجبليةالأحراجمناطقفيمايعيعق

فوقرئيسيةبصمورةوتظلالأنهار.ضفافعلىتمتد

عليهاويطلق.الأرضإلىباستمرارتهبطأنهاإلاالأشجار،

لأنهاذلكالأشجاربمأوراقاكلةقردةاسمالعلماءبعض

،الأولالمقامفيالأشجارأوراقعلىطعامهافىتعتمد

الشجروقلفالأزهاروبراعمالفواكهأيضاتأكلكما

.النباتمنأخرىوأجزأء

أفرادهاعدديترأوحمجموعاتفىالقردةهذهتعيش

الذكورمنقليلعددمجموعةكلوفيمفردا.8و.3بين

وبعضوالصغار.الإناثمنأكبروعددالنموالمكتملة

النمو.مكتملواحدذكرإلافيهايكونلاالمجموعات

بالأبيضالمشوبالأسوداللونذاتالكولبسقردةوتقوم

المجموعاتضدسكناهامنطقةعنبضراوةبالدفاع

عامةبصورةتهتمفلاالأحمراللونذاتأما.الأخرى

مناطقها.عنبالدفاع

أواخرمنذكبيرانقصاالقردةهذهأعدادنقصت

بكمياتتصادلأنهانظرا،الميلاديعشرالتاسعالقرن

قبمعملياتوبسبب،الثمينةفرائهااجلمنكبيرة

واالسكنيةالأراضيمحلهالتحلالغاباتوإزالةالأشجار

هذامنهاانقرضقدبأكملهامناطقنجدلذأ.الزراعية

تماما.القردةمنالنوع

القرد.:أيضاانظر

أم(.أ-683)961بابتيستجانكولبير،

عشرالرابعلويسالملكإمرةتحتعملفرنسىسياسي

بأنيؤمنوكانعاما.22مدةالماليةوزأرةعلىمشرفا

للدولةالمحكمةالصمارمةبالسيضرةيتمالاقتصاديالازدهار

لكيكبيراجهداوبذل.الاقتصاديةالحياةأوجهكلعلى

وإدخالشحإلتجارةكماأقتصادية،قوةفرنسامنيجعل

وتعبيدالقنوأتشقمثل،الأساسيةالبنيةعلىالتحسينات

بالمستكشفينوبعثقويا،بحرئاأسطولأوبنى.الطرق

الصناعاتمنالكثيراستفادوقدأمريكا.إلىوالمستعمرين

دعمه.منالفرنسية

بالفشل؟الميزانيةتوأزنعلىللحفاظكولبيرجهودباءت

حث،الحربيةوزير،فويلوديالمركيزمنافسهلأنذلك

منسلسلةغمارخوضفيالشروعلهوزينعشرالرابعلويس

ريمس.مدينةفيكولبيرولد.التكاليفباهظةالحروب

المعادناستخراجفيهايجريأستراليةبددة؟ولجاردي

ويبلغأستراليا.غربيفيالشرقيةالذهبحقولمقاطعةفمب

كم056بعدوتمكللى.نسمة.6155سكانهاء!د

المنقبينبعضاكتشفأم298عاموفي.بيرثلشصقي

فيالذهببطفرةيسمىماوبدأالمنطقةتلكفيالذهب

سكانعددأصبحام898عاموفي.الغربيةأ!صتراليا

أكبرثالثجعلهامما،نسمة000.51منأكثر!صولجاردي

الثمانينياتنهايةوفى.الوقتذاكفيأمشرالياغربصدن

القديمةالمناجممنالعديداستأنفتالعشرينالقرنكلن

هذهفيالأساسيةالصناعاتمنالعسياحةوتعتبر.إزتاجها

.أبلدةا

نفسي،عالمأم(.-679أ)887وولفجانج؟ولر،

مؤيدوويرى.الجشطالتنفسعلمتطويرفيأسهم

دراستهعلىتقومالسلوكلفهمولمسيلةأفضلأنلمجشطالتيةا

الدراساتوأظهرت.مستقلةأجزاءلامنظمانمطاصفهبم

أهميةالقرودعلىكولرأجراهاالتيالرائدةأسلوكيةا

التعلم.لعمليةبالنسبةوالاستبصارالإدراكيأضنظيما

طفل.وهوألمانياإلىوانتقللإستونيا،ريفالفيولدكولر

انتقلحينماام359عامحتىبالتدريسوقامدرسوهناك

.المتحدةالود!ياتأىإ

التعلم.نفس،علم،الجشطالتأيضا:انظر

م(.4831-1)772تايلورصمويل،؟ولريلىج

وتعد.الإنجليزيةالرومانسيةالحركةوفيلسوفوناقدورغاعر

.الإنجليزيالأدبفىأصالةالقصائدأكثربينمن!صائده

بعدهجاءتالتىالنقدأساليبكلفيالأدبينقدهأثروقد

زنمريبا.

أحدأبناءأصغروكانبانجلترا.ديفونفىولد.حياته

تعليمهوتلقىابنا.41نحوعددهمالبالغالدينرجال

روبرتبالشاعرفيهاالتقىالتيكمبردججامعةفياحاليا

بمبادئالناشئانالشاعرانشغفوقدآ.أ497عامس!اوثي

أمريكا.فيمثالىمجتمعلقياموخططا،الفرنسيةا!ورةا

مسرحيعملتاليففيأم497عامسويااشتركاكما

الملكية.مفهومرياهض

،ام597عاموردزورثوليمالشاعركولريدجقابل

ديوانسوياونشرا.حميمينصديقينأصبحاأنلبثاما،

هذاويحتويأم(،)897الغنائيةالقصصيةالقصائد

العتيق.الملاحقصيدةلرائعتهالأولىالنسخةعلىاديوانأ

منمنتظمةسنويةإعانةيتلقىبدأام897عاممنذ،

ألمانيا.إلىالسفرفرصةلهأتاحمماويدجوودتوماو.جوسيا

أثرهالهاكانالتيالألمانالفلاسفةأفكارتشربألمانيا،في
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بترجمةقامألمانيامنعودتهوعقب.الأدبيةنظرياتهفي

شيلر.فريدريتمقالألمانيللكاتبمسرحيتين

عاممنبدءاالخطرالتدهورفييدجكوأصحةأحذت

فيهيتعاطىبدأالذيالعاموهو،أضقريباوحهعلىأم008

زواحه-أ،سبب!صما.الروماتيزمآلاممنليخففالأفيون

فيوقعأربعدأضعاسةأمنمزيدا-قطبهيسعدلمالذي

ولجأ.هتشنسونسارة،وردزورثزوجةشقيقةغرام

والأسفار.الخدراتمنالمزيدتعاطيإلىمعاناتهمنللتخلص

مفاهيمعنالمحاضراتمنسلسلةلندنفييلقيوكان

ل!ال!صهاالصديقأسماهادوريةمجلةأسسكماالشعر،

منأخرىسلسلةإلقاءفىم1813عاموبدأطويلا.تعمر

أ!ردمعبالتعاونالندممسرحيتهلإخراجوقام،المحاضرات

الأطباء؟أأحدإشرافتحتالأخيرةسنواتهوقضى.بايرون

.الأفيوناإدمانهمر-الأولالمقامفي-يحدلكيوذلك

قصيدتاالأخرىاالمشهورةقصائدهبينمن.مؤلفاته

مخطئاي!ونوربما-صرحوقدوكريستابلبمخانقبلاي

أحلاممنحلممناستوحاهاقدالأولىأن-ذلكفي

حكاياتمنتكملأسمح!صايةفهيكريستابلأما.الافيون

الرؤىتتناولانكلتاهماوالقصيدتان،الوسطىالعصور

الحياليةالشصوراتوتمزجان،الطيعةوخوارقالخيالية

.المعقدةوبالرمزيةالثريةالأدليةبالإشارات

أ!جيزةاأصورباالنفسيةالبصائركولريدجمزج

خاصة،التأمليةاكنائيةاقصائدهكلفيالطبيعيةللمشاهد

شجرةبمالليلمتصفعندالصقيعالثلاثالقصائدفي

غنائية.قصيدة،الامحاب؟سجنىتعرلقالزيزفون

مفهومكولريدجأرسىفقدالأدبيبنقدهيتعلقفيماأما

ميكانيكية"وليحستعضويةوحدةالجيدةالقصيدةكون

أكدكماصياغتها.إعادةلايمكنالقصيدةفإنهذا،على

كونهمنأكثرتعبيريأوإبداعيعملالشعرأنعلى

هوالخيالأنعلىأيضايصركانكماوتقليدا.محاكاة

كتابويعدوالعقلالمنطقوليسالجميلةالفنونقوام

وهذا.النقديةأعمالهأفضلأم()817الأدبيةالسيرة

أفضلأما.وردزورثلشعرقيماتحليلايتضمنالكتاب

مذكراتهصفحاتفىمبثوثةفنجدهاالسيامميةتعليقاته

اكتيوتعليقاتهأ!همحفيةامقالاتهوكذلك،ومحاضراته

كانولأنه.الآخرينالمؤأغينأعمالهوامع!علىيدونها

والمبادئالدينعنكتيرأوتحدثكتبفقدورعا،

.واللاهوتاللأخلاقية

القصصية.القصيدةأيضا:ال!

،هولنديمست!صثف!.ثانجوستن!يلمكولستر،

الواقعكاربنتاريالخليجالغربىللساحلخريطةأولرلعمم

ارنهمالسفينةفىأم623عامأبحرأستراليا.شمالفي

وأهولنديا،نوفاإلىحاليا(إندونيسيافي)جاكرتابتافيامن

أصذيا-كارستنزوجانهووقام.الحاليةأستراليانيوهولاندبم

الغربيللساحلخريطةبرسم-بيراالسفينةم!تعلىأبحر

وواصل،ذلكبعدافترقاثم،يوركثيبجزيرةأسشبه

حتىكاربنتارياخليجوعبرالجنوبنحوسيرهصسر-!صأ

جزرفيرساثملاند،بآرنهمالآنيعرفماإلىوصل

ولا.الهولنديةالشرقيةأ!نداجزرإلىيعودأنقبلويس!!

الرجل.هذاعناليسيرالقدرإلاالمؤرخونيعرف

النسيجكلفيتوجددهنيةمادةالكولسترول

الخاصالكولسترولمعظمالإنسانيصئجسم.الحيوالى

الزبدويحتويالغذاء.معالجسمإلىيدخلبعضهأص!شوبه

الدماغمثلالأعضاء،لعضولح!االدهنيةاصلحومارأجيضوا

أحصلسترول.امنكثيرعلىأحصداو

منطائفةوهيالدهونمننوعأحصأسسترول:ا

.الدهنياتانظر:.دلصحةالأساسيةاالكيميائيةالمركبات

فيخليةكلأغشيةمنمهماجزءاالكولستروليكون

الكولستروليستعملالكبدأنإلىإضافة،الإنسانجسما

الهضم.علىتساعدالتيالصفراويةالأحماضلإنتاج

هورموناتلإنتاجأيضاالكولسترولالجسماويستعمل

مواد)الهورموناتالجنسهورمونالتتشملمحددة

الختلفة(.الحسمأنشطةمنكثيرعلىتؤثركيميائية

المادتانهماالغليسريد،وثلاثيأحصأحسترولار

ثلاثىالخلاياتستعمل.الدمفيالرئيسيتانأسدهميتانا

فيتخزينهيمكنهاكما،الطاقةعلىأطحصولالعليسريد

كميةالأطباءويقيسلاحقا.لتستعملهخاصةخلايا

الدمفيالموجودةالغليسريدوثلاثىالكولسترول

عاموبوجه.المريضصحةعلىالتعرفعلىلتساعدهم

خطريزداد،المادتينهاتينمنأيمستوىيرتفععندما

القلب.بأمراضال!صابة

مجرىخلالالغليسريدوثلاثيال!صلستروليحمل

ويوجد.الدهنيةالبروتياتتسمىكبيرةجزجماتالدم

الحاملةالدهنيةالبروتيناتمنرئيسياننوعان

والبروتينالكثافةالمنخفضالدهنىالبروتين:لدصلسترول

الكولسترولنوعتعيينويمكنالكثاوو.العاليالدهنى

إماويكون،يحملهالذيالدهنىالبروت!تنوعإلىاستنادا

كولسترولأوالكثافةالمنخفضالدهفيالبروتينكولسترول

مستوياتارتفاعويكون.الكثافةالعاليالدهنيالبروتين

رئيسيا!مبباال!ضافةالمنخفضالدهنيالبروتينكولسترول

المنخفضالدهنيالبروتينويوجد.القلبيةبالنوباتللإصابة

نأالعلماءبعضويعتقد.القلبشرايينجدرانفيالكثافة
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بصفةالأشخاصلدىويوجد.الأنسجةمنالكوسشرول

منأكثرالكثافةالمنخفضالدهنيالبروتينكولسترولعامة

الكثافة.العاليالدهنيالبروتينكولسترول

.الكولسترولمستوياتارتفاعتسببالتىالعوامل

الدهنيالبروتينمستقبلاتتسمىخلويةجزيئاتتتحكم

هذه.الجسمفيالكولسترولكميةفيالكثافةالمنخفض

المنخفضالدهنيالبروتينلكولسترولتعسمحالجزيئات

كولسترولوشراكم.لتستعملهبالخليةيعلقأنالكثافة

كبيرةبكمياتالدمفيالكثافةالمنخفضالدهنيالبروتين

الدهنيالبروتينمستقبلاتعددكميتهتتجاوزعندما

هذأويحدث.الجسمفيالموجودةالكثافةالمنخفض

نسبةعلىغذاؤهميحتويالذينالأشخاصلدىعموما

وتوجد.المشبعةالدهونمنأوالكولسترولمنعالية

وفي،الحيوانيةالدهونفيالأولالمقامفيالمشبعةالدهون

عندالكولسترولمستوياتترتفعوقد.معينةنباتيةدهون

تمنعلحمويةغيرمورثاتلديهمكانتإذاالأشخاصبعض

الدهنيالبروتينمستقبلاتمنالكاملالعددتكون

يسمىالموروثالجسديألاعتلالهذا.الكثافةالمنخفض

نأيمكنأخرىعواملوتوجدالعائلى.الكولستروليةفرط

قصوروتشمل،الدمفيالكولسترولمستوياتمنتزيد

أدويةواستعمالواسمكريالكلىومرضالدرقيةالغدة

.للبولالمدرةالعقاقيرمنمحددةأنواعاتشملمختلفة

مستوىيعتبر.القلبواعتلالالكولسترول

منأقلكانإذافيهمرغوباأجالغينالدىالكولسترول

ولكن.الدممنديسيلترلكللسترولال!صمنملجم002

مثيرةبصورةالقلباعتلالمخاطرتزيدالمعستوىهذافوق

فوقالقلباعتلالمخاطردرجةفتكون،البالغينعند

الدهنيالبروتينكولسترولمستوىكانإذاالوسط

ديسيلترلكلملجما06منأكثرلديهمالكثافةالمنخفض

الدهنيالبروتينكولسترولمستوىكانإذاأو،الدممن

.الدممنديسيلترلكلملجم35منأقللديهالكثافةالعالي

القلباعتلالمخاطرمنتزيدعديدةعواملتوجد

منعاليةمستوياتلديهمالذينالأشخاصعند

هذه.الكثافةالمنخفضالدهنىالبروتينكولسترول

الدمضغطوارتفاعالسجائرتدخينتشملالعوامل

باعتلالمبكرةإصابةووجودالمفرطةوالسمنةوالسكري

والتصلبالعائلةتاريخعفيعاما55لممنبلوغقبلالقلب

(.الدهنيةالترممباتبسببالشرايين)ضيقالعصيدي

فإنالعواملهذهمنأكثرأوعاملينوجودحالةوفي

مستوىأيعندكبيرةزيادةتزيدالقلباعتلالمخاطر

.للكولسترول

253ثيكا،كولفيتس

الإقلالأولأتشمل.المرتفعالدمكولسترولمعالجة

الغذاء.فىوالكولسترولالمشبعةالدهونكميةمز،

منقليلعلىتحتويالتيالأطعمةمنوالأسماكألىواجنفا

لاوالخضراواتالطازجةوالفواكهوالحبوب.الكولسترول

الطلقالهواءفيالتمارينوممارسة.الكوسشرولعلىفتوي

نأيمكنوالسباحةوالجريالدراجةركوبمثلبازشظام

عدمويجببعيد.حدإلىالكولسترولمستوىمنتؤلل

الذينالأشخاصحالةفىإلابالدواءالمعالجةإلىالاجوء

والأشخاص،القلباعتلاللخاطرتعرضاأكثري!صونون

الكولسترولفيالتحكمبمفردهممقدورهمفيليسينالذ

غذائهم.في،

كميةتقليلأنالسريريالطببحوثأظهرتوقد

الإصابةمخاطرمنتقللأنيمكنالدمفيالكولسترول

ليسالذينالعمرمتوسطيالرجاللدىالقلبيةأضوباتبا

وتقليل.القلبباعتلالالإصابةفىتاريخلديهم

المصابينوالنساءالرجاللدىالدمفيالكولسترول

إضافىضيقأيمنيقللأنيمكن،العصيديأتصلببا

لقلب.الثمرايين

القلب.،الدهنيات؟البراغيثحشيشةأيضا:انظر

فيمحديحكمذاتومدينةمقاطعة؟!لشسدر

سكانهاعدديبلغبإنجلترأ.لإسكسالشرقيالنممال

المقامفيالزراعةعلىالمقاطعةوتعتمد.نسمة001.411

جدا.حيوياجانباتشكلللزراعةالصالحةوالأرض؟ا!"ول

استنباتفيالمشاتلتتخصصكولشستر،منوأ،لقرب

ميرسىوستبلدةوتعد.الورودمنكثيرةصناف21

.العطلاتلقضاءمنتجعاالساحلعلىتطلالتيال!مغيرة

وتشتو،كولننهرعلىتقعالتيوايفنهوبلدةأيضاواعها

كما،البضائعشحنبحركةيعجالذيالبحريبرصيفها

.ام629عامأنشئتالتيإسكسجامعةتحتضنأزثا

المركزف!،كولننهرعلىالمطلةكولشسترمدينةأما

من،الخفيفةالصناعاتمنالعديدوبها،للمقاطعةالى*داري

هوبهماتشتهرأكثرأنإلا،الهندسيةالصناعاتب!نها

حاميةكانتكبيرةعسكريةثكناتوبهاالمحار.مناعة

كاميلوديونم.اسمعليهايطلقوكانالرومانيالعهدإبىأن

تزالولابريطانيا،فيرومانيةمستعمرةأولتشكلو/كانت

الرومانية.الاثاربقايامنبالكثيرتزخر

رسامة.م(491ء-681)7كاثي،ولفيتس4

السخطعنتعبرالتيبموضوعاتهاعرفتألمانيةواحاتة

فيالفقيرةالأحياءفىكولفيتسعاشت.أ!!جتماعى

وأصبحت.الفنيةأعمالهافيالفقراءقضيةوناصرتلين،بم
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مىالمجموعةهدهكات.كواغيتسكاتىأعمالم!.النساجون

عهأسفرماالمحموعةهدهوتصور.الأولىاهاأعماأه!سالرسوم

!امالمصائأصحا!ضدألماليا!ىأعقراءاالسسيحعمالإضرا!

الموتىالسيععمالإعادة،اللوحه:تصور.مأساو!ةشائحمىأم084

الإضرا!.اإليهااتحلىالتىالعميفةال!هايةبعدمسازلهمإلى

بتصميماتهارأطصبوعةابرسومهاخاصبوجهمشهورة

تصورالتعبير.بقوةاتسمتالتيالخشبعلىالمحفورة

الخشبعلىالمحفورةأسقو!امنأش!صالأكولفيتسأعمال

وال!سود.الأبيضباللونين

مجموعتينبسببالبدايةفيالتقديركولفيتسحازت

حربوأم(؟-898أ)398النساجونهماالرسوممن

أحداثاتصورانوهماأم(.809-أم09)2الفلاحين

ولكوأعيتص!الامشبداد.صنوفالفقراءفيهاحاربتاريخية

منمؤلفةمجموعةوهيالحرباسمتحملرسوممجموعة

عنرحبرو!،الحثسب!لمىحفرمنمطبوعةرسوم!مبعة

وقدودمار.عنفم!الحربماتسببهضدامرأةفعلرد

فيابنهاوفاةحادثةالرسوممنالمجموعةبهدهلهاأوحت

أشهررمنأم(.191-189)4الأولىالعالميةالحرب

لضحاياضخمتدكارينصبالنحتفنفيأعمالها

أم(.1329)319والأبالأماسمويحملالحرب

أسرلوعةإلىالنصبيضمهاالتيالنحتيةالأعمالوترمز

فيكولفيتسسميثكاثيولدت.القتلىالجخود

رومسيا(.فيكالينينغراد)حاليابألمانياكونيغزبيرج،

صناعيومركزال!مريكيةأوهايوولايةعاصمة!لميوس

الس!صانعددحيتمنالولايةفيمدينةأكبروتعدبارز.

والعدد،نسمة632)019سكانهاعدديبلغ.والمساحة

نسمة.3771.لأ941الضواحىذلكفيبماللسكانالكلي

أولنتانجينهرايلتقيحيثأوهايووسطمنبالقربوتقع

تمثالقدمإسكيوتو.نهرشاطئعلىتطهلكولبوسمدينةقطعة

وهىبإيطماليا،حنوةمواطنيم!هديةللمديمةكولمرسض-سيستو

.كولبوس3رأمسقص

بينما2،كم094قدرهامساحةالمدينةتشغلشإس!جوتو.

2.كم342.9وضواحيهاللمدينةالكليةاهساحةتملغ

المعلوماتخدماتمنالعديدرئاسةبالمدينةتوجد

فيالموجودةالمصانعوتنتج.الحوامميبتقدمهاالتيالختلفة

الإسمنت،وخلاطات،والسيارات،الطائراتأجزاءالمدينة

الكهربائية،والأجهزة،الحجريالفحمتعدينومعدات

،الالاتمنالتجاريةالمحلاتولوازم،المعادنسبكومواد

وهيأوهايوبمولايةجامعةمقروبالمدينة.الهاتفوأجهزة

.المتحدةالولاياتفيالجامعاتأكبرمنواحدة

كولمبوسمنطقةفىوياندوتوديلاويرهنودعاش

ما281عاموفي.البيضالمستوطنونإليهايفدأنقبل

بمثابةليكونالموقعهذاللولايةالتشريعيةالهيئةاختارت

مدنأنحاءكلمنإليهالوصولسمهولةوذلكبمأحاصمةا

التشريعيةالهيئةانتقلتأم618عاموفى.اشئيسةأوهايو

المؤقتة.الولايةعاصمةتشيليكوتيمنكولمبوسإلى

أم(.05-6أ451)كريستوفر،كولمبوس

عليهويطلق.التاريخفيوالملاحينالبحارةأشهرمنواحد

إلىالطريقرحلتهفتحتحيثأمريكامكتشفلقب

فينزولهأدىكما.الأطلسىوراءالواسعالحديدأحالما

الكرةونصفأوروبابيندائماتصالإلىالغربيةأ!نداجزر

الغرجمما.الأرضية

كانتالتي،جنوةفيكولمبوسكريستوفرولد.حياته

وكان.المستقلةالإيطاليةالجمهورياتد!حدىعاصمة



255كريستوفر،كولمبوس

نساجا،عملهفيأباهساعد.الخمسةإخوتهأكبركريستوفر

يراقبكريستوفرفكانمهما،بحرئاميناءجنوةوكانت

الساحليةوالمدنجنوةبينوذهاباجيئةتبحروهىالمراكب

المتوسط.البحرعلىالأخرى

حوالىفيلهبحريةرحلةأولفيكولمبوسأبحر

،رحلاتعدةفيذلكبعدأبحرثم.عمرهمنالعشرين

(البرتغال)عاصمةلشبونةإلىام477عاموصلأنإلى

الوقتذلكفي.حيويةالاوروبيةالمدنأكثركانتالتي

الهندوجزرالهندإلىالوصوليحاولونالبرتغاليونكان

كولمبوسففكرإفريقيا،حولبالإبحاروالصينالشرقية

يرمييكنلمأنهأي.غربابالإبحارإليهاللوصولوخطط

.يقالكماالأرضكرويةإثباتإلى

إتمام!سبيلفىكثيرةصعوباتكولمبوسواجه

لذلكبها.القياممقابلالكثيريطلبوكان.خطته

للقيامكولمبوسطلبالبرتغالملكالثانيجونرفض

عامأسبانياإلىكولمبوسذهب.م4821عامبالرحلة

والملكةفرديناندالملكعلىخدماتهلعرضام485

الراهبقابل،وهناك.أممبانياوملكةملكإيزابللا

وزكاه،لهمخلصامؤيداأصبحالذيمارشينادوأنطونيو

كلومنحتهمشروعهعلىفوافقتإيزابللاالملكةلدى

منمئويةنسبةوكذلك،وأموالسفنمنمطالبه

.التجارة

دأإلا،لهلوحاتالفسالينمنالعديدر-كو!لبوسءسيستوفر

وقد.الشكلحيثمنكبيرااختلافابعضهاعناحتلفتالاوحات

،أم951عامبيومبوديلسباستيانوالإيطاليالفناناللوحةهذهر/سم

.كولمبوسوفاةمنسنة13بعدأ؟ب

كولمبوسرحلة

أمريكاإلىالأولى

الطرقأقصرصبحثاأسبانيام!أبحرحيت،أم4!2عامأغسطص3فيمرةأولالأطلسيالمحيطكولمبوسعبر

وفي.آنذاكللاوروبيينبالنسبةمعروفةتكنلمأرضااكتشفأنهإلا،والصينالشرقيةالهندوجزرالهندإلىالمؤدية

سلفادور.ساداسمعليهاوأطلقالبهاماحزرمنجزيرةعندبمركبهرماالعامنفسمنأكتوبر21

؟خأصص،بمأصع"-ء3---؟صءلم6برصس-+؟مم!أرو،لوبالم-حسحسحلأ،-،؟

لم!!في!لا؟ص-صصقيصصش"-!-7/يرصس!أ-*بر3بخصأسبان!لأكالمصفيع3

!حممما!--*5؟!بر-/مم!لمسحش!،/اللأ!ص.البر-!اا"!،!كا!ص-كي-
-ح!س-صلمكل!سصسكاس-!!!سم

الشماليةامر!أمكاص-سصا!الش!اليالاطليسىالمخيطش3!أ)لشدو!ع!؟"لم/-

خلحص!-،ءعافير،؟/.زج

لاا-كالىل!هلا
!زلى!ص،لايؤرا!سصص!يخبط

ا،!،01ا"!ضصكسصسمسمارساأبحرائي8/2141/

صسس-هـ/الأأيرلبرا12ابرس!ير5\وشتالينارجرعبرلالوسكولمدو!لىص

كمصأكاحا.!--أ!!-ط!!ص!بر؟.3عابالوس3!إلىإ/الشان!افي ،!تفبرايراا-34حلأيرةليناوصول

لم،ح!لم!لرمودارا61ثلاالعاصفةبسبلاالسمنتدرقمالماسانتا*صلم

!//رس!طأ)2941برعرآكتو*5-سا/ءيموا-دالك!ار!اجررى!،،3 !/رسملفادور-كاجزيو"س!لمديكولمبوسهلوطس-7تجر3!سا،نملم!31س-9يرصصأغسطس12

،..،اجمسسب!مبرسالمإلىالسفنوصول
لا-ءر،إلبهاما*-*ى-ألمكتوبر

!لم.ءء-صص،-لااء/سبممبر3لأسبدمبر24إسبدمبر6سسصسعاستيارومكوثهاحعم

+كا--أفزيكا7؟!و!طلإح!حكئولأإلأ!بر؟لم7همؤإكت!يردوروأسابح3السالسقضتىأ-سس"*سبنمبر6

لأ.!3-أإكهلا-كأ*3914شالر6؟أرضأيألؤءكاكاسصا،!6

لا؟\احموسظىص.أ

*لأكا-*؟شايسعبرماربالإ?ه!ئئئة+تيؤيخبرتحطمرم!حلهلينالعولنلنلا-ءلكلىلأءلمبرإفريقحا

فيردكي!حزر!+؟ء

أء؟لأألأ(الصحورفيالكناشديىالبحر3!ش2أمد7،000ا،و

!!كا.كا،

!!-!سص،-س-ع،صا.أحلا؟

-!7!بم؟-كا!س،ؤلمحمأ!+7!--!؟وىأكم005لا

لا"فىلأفريكاكلحنوسلا!)؟*س؟-!لمء"؟:7---!-7-ص

س..3ت!هـطولخض
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قام.الاشكشالةكوبولررحلات

العالماإرحلاتبأرلعكولموس

1241عامىليرفيماالحديد

ساش!اهـقامحيت،م4051و

يكاحاما!وهساليولملاكولاحل!وا

لىقالأادهـحلتيرا!طي!صتورلورو

أهـهـي!!اإلى!صولموسوصل.والتايكة

رحلتيهثىالوسطىوأمريكاالحمولية

والرابعة.التالتة

3941-2141الأولىالرحلة-!

41!6-1341الئاليةالرحلة

0051-941لم9الئالئةالرحلة

4051-2051الرابعةالرحلة----

أمريكالاكدشافالبحريةرحلاته

علىالأولىرحلتهفيكولمبوسأبحر.الأولىالرحلة

منالثالثفيبأسبانيابالوسميناءمنسفنثلاث

جزرإلىأيامتسعةبعدووصل.ام294عامأغسطس

الإصلاحاتبعضوأجرىبالمؤنتزودحيث،الكناري

!مبامشيانسانأصسفناغادرتمسبتمبرفي.السفنفي

علىكولمبوسنزلأكتوبر21يوموفيغربا.متجهة

البهاما.بجزرسلفادورسانفيفرنانديزخليجشاطئ

إحدىهىالجزيرةهذهأنويصريعتقدكولمبوسكان

نأمنوبالرغمهنود.س!!انهاوأن،الشرقيةالهندجزر

يكنلماذلكأنفقطمشةثلاتينخلالعرفواالناس

الأصليينالسكانتسميةفياستمرواأنهمإلاصحيحا،

الهندبجزرأولاوصلهاالتيوالجزربالهنود،أمريكافى

دخل،أم294عامأكتوبر28يوموفي.الغربية

أنهاكولمبوساعتقدالتيكوبا،فيباريخليجالأسعطول

هسبانيولاجزيرةامتدادعلىالأسطولأبحرثم.الصين

وصلأنوبعدالأسمبانية(.)الجزيرةكولمبوسلممماهاالتي

للبحثرجلا04وتركفيهاقلعةبناءقرر،هاييتيجزيرة

،أم394عاميناير61يوموفي،ذلكبعد.الذهبعن

الهنودبعضومعهأسبانياإلىالعودةرحلةكولمبوسلدأ

الأسر.فيوقعواالذين

بعدولكنجدا.قاسيةأ!مبانياإلىالعودةرحلةكانت

وصل،لشبونةميناءثمبالبرتغالأزورميناءفيالرسو

.أم394عاممارس51فيبالوسميناءإلىالأسطول

ا!شقبالاإيزابللاوالملكةفرديناندالملكاستقبلهبرشلونةوفي

لقبمنحاهكما،المحيطأميرلقبعليهوأطلقاحافلا،

بتنظيمالقياممنهوطلبا،الغربيةالهندلجزراللكنائب

بعدها.ماواستكشافهسبانيولالاحتلالثانيةرحلة

سفينة17الرحلةهذهفيكولمبوسقاد.الثانيةالرحلة

نوفمبر3يوموفيالجديد.العالمإلىرجل0001تحمل

المسفنوصلتالإبحارمنيوما12وبعد،أم394عام

قتلواالهنودأنإليهاوصولهعندوجدالتيهاييتيإلى

ذلكوبعد.السابقةالمرةفيتركهمالذينالرجالجميع

علىإيزابللامستعمرةوأسسالشرقإلىكولمبوساتجه

فيأوروبيةمستعمرةكأولبهسبانيولا،أسشمالياأصساح!ا

لاكتشافكولمبوساتجهأم494صيفوخلالأمري!!ا.

اكتشافتمالرحلةنفسوفيلكوبا.الجنوبيأصساح!!ا

حيثيونيو،شهرفيأسبانياإلىكولمبوسرجع.جاماي!ط

برحلةللقيامومركبينكبيرةسفينةوالملكةالملكأعطاه

الجديد.للعالمثالثةاستكشافية

فيأ!حبانيافيسانلوكاركولمبوسغادر.الثالثةالرحلة

نأمنهظناجنوبياطريقاواختار.أم894عاممايو03

بهايوجدأنيمكنأراضيىإلىيقودهسوفالطريقهذا

جزيرةإلىالأسطولوصلشاقةرحلةوبعدأكثر.ذهب

يومياتهفيكولمبوسوكتبفنزويلا.ساحلإلىثمترينيداد

مجهولةظلتعظيمةقارةمنجزءالأرضهذهأن"أعتقد

الاخر.العالمأغارةاتلككولمبوسوسمى."أجوماحتى

دومينجوسانتوفيأم005عامالخلافاتتفاقمت

والملكةفرديناندالملكفأرسلهسبانيولا،عاصمة

قام.النزاعاتلتسويةبوباديللادوفرانسيسكوإيزابللا،

الأغلالفىووضعهكولمبوسباعتقالفرانسيسكو

والملكةالملكأمروهناك.للمحاكمةأسبانباإلىوأرسله

انك!سدفلإإلأحكلبع)لب!ماحسصحصصءحسهحىسس--سححس

ل!3لآ9\دورصسدفاسارصصس

،ا!.-----صءلمحلورا

لأ"إصاس!اليابيبالوسإلىصقسى14

سبملنيس5لا5؟لا3و"صاسبالياليىادسإد
وو!!سكأهـ.!!!اللداكراسماليا!يقادسإلىانجشصالي
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257مايكلكولنز،

أوفانوددونيكولاسأرسلالكنهما،سراحهبإطلاق

هسبانيولا.علىحاكما

سفنا-لاعتبارهردأ-كولمبوسطلب.الرابعةالرحلة

والملكةالملكاستجاب.جديدةاممتكشافيةبرحلةللقيام

،أم205عاممايو9يو،وفي.منهالتخلصلمجردلطلبه

وكانأمريكا.إلىوالاخيرةالرابعةرحلتهفيكولمبوسأبحر

وأمريكاكوبابينممراكتشافهوالرحلةتلكهدف

نأيعتقدكولمبوسوكان.الهنديالمحيطإلىيؤدي،الجنوبية

الصين.شرقىجنوبقصيرةمسافةعلىتقعالجنوبيةأمريكا

جزرإلىالكناريجزرمنوأسطولهكولمبوسعبر

أبحرومنهادومينجو.سانتوإلىأبحرثم.المارتنيك

عبرثم،الجنوبيةكوباإلىجامايكاطريقعنالأسطول

تبقىماوخلال.هندوراسفيبيجزرإلىالكاريبيالبحر

امتدادعلىوجنوباشرقامعهومنكولمبوسأبحرالعاممن

إلىالمؤديالبحريالممرعنبحثا،الوسطىأمريكالمماحل

بنما،فيبالميرانتخليجإلىوصولهوعند.الهنديالمحيط

عدةمسيرةعلىيقعأخر،محيطاهناكأنكولمبوسعرف

البحريالممرذلكعلىيعثرلمولكنه،الجبالعبرأيام

المحيط.إلىيؤديالذي

الهنودمعالخلافاتتفاقموبعد،أبريل61يوموفي

يقومونالأسبانيونكانالتىللقريةومهاجمتهمالمحليين

الرجالجميعومعهكولمبوسأبحر،بليننوقربببنائها

جامايكا،فيعاماالبقاءوبعد.الوطنإلىطريقهمفى

جامايكامنورجالهكولمبوسأبحر،والمؤنبالطعاموالتزود

السابعفيأسبانيافىسانلوحطرووصلواصغيرمركبفي

.أم405عامنوفمبرمن

عنليحكيالبلاطإلىكولمبوسيدعىأنوقبل

الثالثةبلغقدكولمبوسوكانإيزابللا.الملكةتوفيت،رحلته

المرضمنيعانىوكان.الحينذلكفيعمرهمنوالخمسين

فيمتواضعمنزلفيكولمبوستوفي.صحتهوتدهورت

بأسبانيا.فالادوليد

كانتأمريكاإلىكولمبوسرحلةأنفيهلاشمكومما

التاريخ.فيالأحداثأهممن

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الحعرافيةالكشوفالحامصفرديناندتاريحية()نمذةالأبقار

ييتيهاأميريغو،فسبوتشىاللاتيميةأمريكا

لكرافلالأولىابللايزاإ

الموفموعصرعنا

-حياته

أمريكالاكتشافالبحريةرحلاته-

التالثةالرحلة-جالأولىالرحلة-أ

الرابعةالرحلة-دالتانيةالرحلة-!

أسئلة

برحلاتهقيامهخلالإليهالوصوليريدكولمبوسكادالذيماأ(

لأولى؟ا

؟الأخيرةرحلتهفياكتشافهيأملكولمبوسكانالديما-!1

لأمريكا؟كولمموسبهاقامالتيالسحريةالرحلاتعددما-!1

النيوبيومأكاسيدأحديعدمعدنيخامالكولميددت

كالا)ولالااس!3(.602:هيالكيميائيةوصيغته.والمنجنيزالحديد،

تركيبهويختلف.النيوبيوملعنصرالرئيسيالمصدروهو

الذيالتنتاليومعنصرعلىاعتماداوذلككبيرااختلافا

كانفإذا.النيوبيوممنجزءأو-كلمكانغالباليأخذ

الحالةهذهفيالفلزعلىيطلق،النيوبيوممنأكثرأتنتاليومأ

لثكلفي!باللونأسودوالكولمبيت.التنتاليتا/سم

يطلقالتيالخشنةالجرانيتيةالصخورفيكتليةليلمورات

البجماتيت.اسمءتليها

.التنتالومبمالنيوبيوم:أيضاانظر

ام(.878-)3018الكاردينالبولاتولن،

نشطاكان.الكاثوليكيةالرومانيةدبلنكنيسةأساقفةئيصر

الرومانلتزويدبمالأيرلنديالتعليميالنظامإصلاؤء
طح

بينالفصلإلىدعا.أففملتعليميبنظاما!اثوليك

أم851عامفيوأسر،العلمانيةوالمدارساعكنيسة

رومانيةجامعةأولوهي،الأيرلنديةالكاثوليكيةالجامعة

أنهإلا،للإصلاحسعىأنهورغمالبلاد.فيكاثوليكية

المسائلفيالتورطبعدمللقساوممةتعليماتهأصدر

مجمعفيالبابويةالعصمةن!يةساندكمااممسياسية.

.أم087عامالكنسياعفاتيكان

صاروقدكلديرلماقليمبروسبيكتمديخةفىكولنولد

عامكارديخاللآونصب،أم852عامدبلنلأساقفةرئيسا

.أم86ا!

أمريكي،ءفضائدرا.(-م0391)يكلما9!لئز،

أولسجلتالتىالثانيةأبولوالفضاءمركبةملاحي،احد

الفضاءمركبةوقادالقمر.سطحعلىللإنسانلبوط5

نيلقامبينماالقمر،فوقدورانهاعند)كولومبيا(

يومفيالقمرسطحعلىبالهبوطألدرينوإدوينمسترونجأ

.أم969يوليو2"

رائداوأصبحبإيطاليا،رومامدينةفيكولنزولد

التىالفضائيةللرحلةقائداوكان،ام639عامألمفضاء

قدموقد.ام669عامفى01جيمينيالمركبةبهاة،مت

فيوأصبح.أم079عامالفضاءروادبرنامجمناستقالته

لعلومالوطنىسميثسونيانلمعهدمديراأم719ءتام

والفضاء.الطران
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قادةأبرزمنأم(.229-أم098)مدخائيلكولئز،

ورفيقههوترأس.الامعتقلالأجلمنالأيرلنديينالنضال

فيالإنجليزمعتفاوضالذيالأيرلندياالوفدجريفيثآرثر

أحدكانكما،لندنفيأم219عاممعاهدةإلىالوصول

.المعاهدةهذهعلىوقعواالذين

-!!ركفى-مميلتيكلونامنبالقربكولنزولد

حيثعشرةالخامسةفيوهوأضدنإلىنزحوقدبأيرلندا.

حركةوهي،الأيرأخديةاالحمهوريةالأخوةجماعةإلىانضم

عودتهوعقب.القوميالاستقلالأح!!منتناضلكانت

الفصحعيدانتفاضةفيشاركام،619عامأيرلنداإلى

بعدفيماسراحهأطلقولماإنجلترا.شيبعدهاسجنالتي

عنعضواوأصبح،الأيرلندي!!المتطوعينحركةإلىانضم

فينشنوأقامت.أم189عامالبرلمانفىفينشنمنظمة

مأ919عامالأبهـأخدىاالبرلمانأيبمإيريانديليسمىما

أغترةاخلاأ!!خيراوأسهمللماليةوزيراعندئذكولنزواختير

مةالمقارصةحرتنظيمفىأم622إلى9191من

ال!يرأضدية.

معاهدةعلى-إيريانديل-الأيرأ!ندياالبرلمانوافة!

إلا،الحرةأيرلندادولةأغرارابهذامؤكداأم229عاملندن

وعندهاالقرار،هذاضدصوتواالأعضاءمنكثيراأن

وخلالكولنز.ترأسهاحكومةالمعاهدةمؤيدوشك!

مأ239و2291عاميبيننشبتالتيالأهليةالحرب

اغتالهوقد.الوطنيللحيع!الأعلىالقائدكولنزأصبح

.كوركشيباندونمنبالقربجمهوريونجنود

تاريخ.،اأيرلند:أيضاانظر

دريطانىروائي(.ام182988)4ويلكيكولئز،

فيالبوليسيأ!صصياالأد!كتابأنجحمنوواحد

روايتاانتشاراوأكثرهارواياتهوأفضلالتامععشر.القرن

القمروحجرأم(بم86)0الأبيفالرداءذات

أم(.)868

قصصأروعبينالقمرحجرروايةالنقادويفئلعض

وهو،كفالسارجنتويعد.العالمفيالبوليسيالأدب

الشخصياتأولمن،الروايةشخصياتمنواحد

لش!صلالروايةوتتناول.الإنجليزيالقصةأدبفيالبوليسية

حجرتسمىالألماسمنقطعةقصةوالخيالالأسطورةمن

القمر.إلهيسمىهديصنماجبهةمنسرقتالقمر

تعادأنإلىالألماسةايثستنيمنك!!القتلأواللعنةوتلاحق

.أخرىمرةنهام!ظإلى

عاممحامياوأصبح،لندنفيكولنزويلكيوليمولد

استفادوقد.قطالمحاماةمهنةيمارسلمأنهإلاأمء8أ

نجاحأولوكان.رواياتهتأليففيأصلقانوندرا!ستهمن

روايةوهيأم(،85)0أنطونيناروايتهحققهأدبى

قابلوقد.القديمةتارلئرومام!أحداثهاتستقيتاريخية

صديقينوصاراام851عامديكنزتشارلزكولنز،

رواياتهأولىتنشرأنالغريبمنيكنفلملذابمحميمين

المسماةديكنزصديقهمجلةفىوأهمهاأخامضةا

ويردز.هاوسهولد

الكاولين.ان!:.لكولئدتا

الوسطفيالروكيجبالمنطقةفىولايةكولورادو

والصناعيالماليالمركزوهي.المتحدةالولاياتمنالغربي

الروكي.جبالسلسلةفيالواقعةالولاياتلكلوالتجاري

دنفرمدينةفيللولايةالاقتصاديالنشاطمعظمويتركز

مدنها.وأكبركولورادوعاصمةهيالمدينةوهذهوحوأعا،

آلافالولايةبهاتشتهرالتىالتزأجمشجعاتوتجتذ!

أصشتاء.اشصلفياراشو

ولايةاقتصادفيالأحجرأسقسطباالتعدينأسهم

قادفقدتاريخها،فيمهمارادرأدى!صمارادو،أسكر

فيكبيرنموإلىفيهأعبيراوالتوسعأضعديناازدهار

تعدينوجلببمالميلاديعشرالتاميعأغرنامنذالاقتصاد

أكثرالنفطوأصبح،للمنطقةالثراءوالفضةالذهب

أهمية.الولايةمنتجات

يقعالذيالمرتمثكولورادوسهللشغل.السطح

الولاية.مساحةخمسنحو-الغربيةالحدودطولعلى

عميقة،ووديان،وهضابمرتفعةتلالذاتمنطقةوهو

السهلهذامنالشمالوإلىالانحدار.شديدةسفوحو

تلالذاتصغيرةمنطقةوهي،مونتينأنترحوضيقع

موجزةحقائق

سممة.2197033:السكان

2.كم962لأ595:المساحة

ءم.2-يمايروفي،م352يوليوفيالحرارةدرحةمعدل:اللناخ

.أم،،12أدناها،م993.4ألبرتحلالقممأعلى:الارتفاع

وليكوور.وأورورا،سبرنجر،وكودورادو:دلمر،الكبرىاللدن

البن،،الشاميةوالذرة،والقمعالألقار،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والمواد،العلميةوالاحهزةالغدائية،اطنتحات:التر.الصناعة

اعصلائية.اوالأحهرة،المواصلاتومعدات،المطموعة

الطبيعى.والغاز،والمفط،الححريالعحم:التعدين

كولورادولهوينسابالأحمر.اللونتصيأسسانيةكلمة:الاسمأصل

ح!راء.صحورداتصيمةأ:ديةسصا

المئوية.الولايةلقبها:

أم876عامأعسط!سالأولالاتحاد:إلىانفممامهاتاريخ

رقمالولايةوهى،المتحدةالولاياتاممتقلاأ!لإعلادالمئويةالذكرى

.38
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تماما.المدينةعربيالجىلمةالروكيجبالسلسلةتقعمدنها.وكبرىكولورادوعاصمةدنفرمدينة

تسمىعطريةبنباتاتمليئةوهضابالأشجار،تكسوها

الراعي.حبق

وأعلىكولورادو.وسطخمسيالروكيجبالتشغل

إلىألاسكامنالممتدةالسلسلةهذهفيالقمم

كولورادو،منطقةفيتنتصبصخريةتكوياتكولورادوصخور

مرتفعةتلالذاتمنطقةوهيكولورادو.سهلمنحزءاوتؤدف

كولورادو.غرليفيعميقةووديان

خطويمركولورادو.روكيجبالهي!!ومكسيكو

التيالأنهارفتنحدربمالروكيجبالخلالالمياهققسيم

أما،الأطلسيالمحيطباتجاهالخطهذامنالشرقإلىلإغع

المحيطباتجاهفتنسابمنهالغربإلىتقعالتيلانهار

.الهادئ

الجملةتجارةعلىكولورادواقتصاديعتمدالاقتصاد.

وتعد.الولايةسكاندخلمصادرأكبروهماالتجزئة

دعامةالمعدنيةوالمنتجاتبالجملةالسيارات"نجارة

وكذلكالتجزئةتجارةتوفربينماكولورادو،فيالاقتصاد

لمدنالدخلمعظموالمطاعمالتجاريةالمحلاتفىلعمل

.كولورادو

الولاياتغربيفيمهماماليامركرادنفرمدينةوتعد

التأمينوشركاتالمصارفمنلكثيرأننجدلذا،المتحدة

فيها.كبيرةفروعاالكبرى

فيكولورادوسكانمنكبيراعدداالحكومةتوظف

الجو3سلاولدى.العسكريةوالمنشاتالمدارس

كولورادومنبالقربعديدةخدمةمراكزالأمريكي

سبرنجز.

الأجهزةكولورادوفيتصنعالتيالمنتجاتبينمن

الفضائية.الملاحةومعدات،الغذائيةوالمنتجات،العلمية

وأهمالأبقار.تربيةالزراعيالنشاطرأسعلىويأتى

والغاز،الحجريوالفحم،النفطالتعدينيةمنتجاتها

الطيعى.

نأقبلصورادوفيالحمرالهنودعاش.تماريخيةنبذة

عشرالسابعالقرنفيالأسبانالمستكشفونإليهايفد
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يدخوانالأسبانيالمستكشفأعلنوقد.الميلادي

.أم607عامأسبانيةمنطقةالإقليمأوليباري

عامالإقليممنجزءاالمتحدةالولاياتابتاعت

انتزاعمنتمكنتقدالم!صسيكوكانت،أم308

الولاياتأنإلام،1182عامالأسبانمنالغربيةكولورادو

المكسيكيةالحربأثناءبالقوةعليهااستولتالمتحدة

كوأ!رادوفياهستوطنينعددوكانام(.848-ا)846

الخمسينياتأواخرفىالذهباكتشفأنإلىجداقليلا

الأمريكىالكونجرسوأنشأ.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

.أم861عامذلكوأقركولورادوإقليم

والبيضالحمرأ!نودابينكتيرةصداماتحدثت

عشرالسالغالقرنمنوالسبعينياتالستينياتخلال

كولورادوانضمتم8761عامأغسطسوفي.الميلادي

حلتحتىأم019عامبدأإنوما،المتحدةالولاياتإلى

صناعى.لشاصأأهمابوصفهاالتعدينمحلالزراعة

أ!شريناالقرنمطلعفىالسياراتصناعةتطورأدى

وازداد:تشجيعهما.والسياحةالنفطصناعتيازدهارإلى

-1)939الثانيةالعالميةالحربأعقابفيالس!طنعدد

مياهفيللتحكمماسةالحاجةجعلمماأم(،459

قامتلذامنها.الفائضوتخزينالريومياه،الفيضانات

المياهفىللتحكمالضخمةالمشاريعمنالعديدبعدفيما

منها.والاستفادة

الزراعةمحلالتصنيعحل،أم549عامبحلول

بعدفيمادنفرممطهقةوأصبحتاشائد،النشاطبوصفه

بالطاقة.المتصلةالأعماللكلمركزا

دنفر.:أيضاان!

سد.هوفر،،ليفورنياكا:نظرا0لهردو،لوراكو

فيمقامقديمرومانيمسرحأضخمالكودسيوم

فنعلىالأمثلةأفخمبينمنيعديزالولاأطلق،االهواء

أطلالمجردأنهمنالرغمعلىالرومانيةوالهندسةالمعمار

رومامدينةولمسطمنمقربةعلىا!سمرحهذاويقع.الان

أية.الحا

فسبازيانالإمبراطورعهدفىالكولوسيومفىالبناءبدأ

البناءودشن.م97و96عامىبينالفترةفىحكمالذي

تمثلمسرحام404عامحتىالكولوسيوموظل.م08عام

العبيدبينالقتالفيهويقام،الوهميةالبحريةالمعاركفيه

المفترسة،والحيواناتالرجالبينوالنزال،السادةلإمتاع

يستمتعكانالتيالترويحأنواعمنأخرىوضروب

إلىالكولوسيومهجرم404عاموبعد.السادةبمشاهدتها

الوسطىالعصورفيأحجارهبعضنقلتوقد!جير.حد

.أخرىمبانتشييدفىلتستخدم

بيضيوهو،طوابقأربعةمنال!صلوسيوميت!صن

مقاعدعلىيجلسونمشاهد05!...دوتح!عأصشكل.ا

نحووطوله،م48ارتفاعهويبلغ.خشبيةأورخامية

طولهفيبلغ،الصراعميدانأما.أمهءوعرضه،أم09

بينفاصلجدارويوجدم،55وعرضهم85نحو

.م5.4ارتفاعهوالميدانالمشاهدين

حجريبغطاءوالخرسانةالطوبمنالكولوسيومبنى

منالأولىالثلاثةالطوابقوتتاثفالخارجىالجانبمن

أضيففقدالرابعالطابقأما،نصفيةأعمدةتزخرفهاأقواس

قيمةأقلتزينهالتىوالزخارف،لاحقوقتفياطبىإلى

ضخمةدعاماتوهناك.الأخرىالطوابقفىالتيتلكمن
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فيكادالكولوسيوم

حشبيةأرضيةذاالأصل

الممراتمنشمكةتحتها

نتوكا.والغرف

تحفظالمفترسةالحيوالات

قبلالغرفهدهفى

.الميداندىإطلاقها
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المدرجأو،الكولوسيوم

روماوسطفي-الفلافي

فيالأطلالاشهرأحد

العالم.

تقىالتىالمظلاتتسندالتيالقوائمتثبتالرالغالطابقفي

نحووللكولوسيوموالأمطار.الشم!روهجمنالمشاهدين

للإمبراطور.منهااثنانخصصمدخلا08

ادشحنةدقياسالمتريالنظامفيوحدةا!لوم

فيموصلعبرتنسابالتيالكهرباءكميةوهي.الكهربية

والتيارواحدا.أمبيراالتياريكونحينماالزمنمنثانية

تيارايدعىالثانيةفيواحداكولومايحملالذيالكهربي

الوحدةهذهعلىكولوماسمأطلقوقدواحد.أمبيرذا

.كولومتشارليالفرنسيللفيزيائىتكريما

-)1736ديأوجستينتشارلي،كولوم

فيومهندس،ومخترع،فرنسيعالمأم(.608

الان!شسار،ميادينفيجوهريةإضافاتقدم،الجيش

الذي،كولومقانونمنشئوهو.والمغنطيسيةوالكهرباء،

عمودينأوكهربيتينشحنتينبينالقوةأنيقرر

بينهما.مربالمسافةبقدرعكسياتتغيرمغنطيسيين،

الكهربيةالقوىلقياسالآلاتمنعدداكولوماخترع

الكهرباءكميةقياسوحدةسميتوقد.والمغنطيسية

له.تكريماالمممهعلىالكولوم،

فيتعليمهوتلقىفرنسا.في،إنجوليمفيكولومولد

تسعأمضىأنوبعد.الفرنسيبالجيشالتحقثم،باريس

كرس،الغربيةالهندجزرفىبالجيشالخدمةمن!هـنوات

العلمي.للبحثذنحسه

ميناءو!بها.مدينةوأكبرسريلانكاعاصمة!فولميو

وتقع.نسمة000.616سكانهاعدديبلغكبير.بحري

هذاعبريمرويصدريشحنماوكل.الغربيالساحلصتلى

الهندوجوزالشايلتجارةالتجاريالمركزأنهاكماالميناء.

،-القطن.

الرابعالقرنمنتصفقبلاسستعريقةمدينةكولمبو

كولامباتسمىكانتأنهاالمؤرخونويعتقد.الميلادي-تشر

المانجوأشجارأوالمرفأيعنيمحليمصطلحوهو،صوئي لملممالقد.

للكلمةالاوروبيالتحريففهيكولمبوكلمةأما،ا.لورقة

التيالأوروبيةالشعوبأولهمالبرتغاليونوكان.الأصلية

ثم.أمء.هعامذلكوكانكولمبو،فىرحالهاحطت

مأ656عاممناحتلوهاالذينالهولنديونبعدهم-حاء

لاالأبنيةمنكبيراعدداأقامواوقدأم،697عام-ختى

و!فندالكنيسةالأبنيةهذهبينومن،الانحتىقائمةلم.ال

مقرأيضاكولمبووتحتضن.أم974عامأنشئتأقيا

تتناقلهلماطبقا-الرواياتوتحكيسريلانكا.-جامعة

علىيقعالذيكالانيامعبدزارقدكانبوذاأن-الأجيال

الخطةعلىالكومنولثقادةوقعوقدكولمبو،ءحشارف

.ام059عامالمدينةهذهفيكولمبوبخطةالمعروفة
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احبالأعاليفىحوضلىتقعمدلهاوكرىحصلومبياعاصمةبوجوتا

المجاورةالحبالقىإلىالمتمرح!!لحملاصورةامقدمة!ىنراهاالتىالمعلقة

كولومبياجمهورية

أمري!صامنالغربىالشمالطالجزءفيتقعدودةكولو!ا

ساحلأتمتلكالتيأسقارةافيالوحيدةأصدولةاوممط.الجحوبية

وتعد.والهادئالاطلسيالمحيطينمنكلعلىمطلا

بعدالس!صانحيثمنالجنوبيةأمري!طدولثالثةكولومبيا

تحتلفإنهاللمساحةوبالنسبة.والأرجنتينالبرازيلمنكل

فييفوقهالاحيثالجنوبيةأمريكادولبينالرالغالمركز

وبيرو.واللأرجنبينالبرازيلمنكلإل!ذلك

واضحا.تبايناومناخهاكولومبياسطيحمنكليتباين

القممبينالوفأجلناماإذاجلياالتباينهذاويبدو

المنخفضةوالسهولالأنديزجبالعلىبالثلوجالمغطاة

جنوبفييمرالا!عتواءخطأنمنالرغموعلى.الحارة

المناطقفيباردبمناخيتمتعأحزائهابعضأنإلاكوأ!مبيا

الجبلية.

غيربصورةأصبلاداشىموزعودكولومبياوسكان

أوديةفيالسكانمعظماويعيشكبير،حدإلىمنتظمة

عاصمةوتملوجوتا،اللأنديز.جبالسلسلةوأحواض

الأنديز.جبالأحواضأحدفيمدنها،وأكبركولومبيا

علىالمزارعينكولومبياأرجاءفيالمناختباينويساعد

والموزوالأرزأصبنا:مث!!المحاصيلأنواعمنالعديدزراعة

أهميعدالذيالبنمنكولومبياوتنتج.والبطاطس

البرازيل.عداأحرىدولةأيةتنتجهمماأكثرمحاصيلها،

السيارةوتقوم.المدينةهدهم!انمترقإلىشاهقةحمال:توحدلأسدير،

الحو.سبوحوتا!مطرطشاهدة

ثقلمركزتمثلكولومبيافىالزراعةأنمنالرغماعلى

بعديوماالأه!يةحيثمنتزدادالصناعةباناقتصادها

التيالخامالموادمنهائلةكمياتكوأ!مبياتمتلكر.يوم

للطاقة.ضخمةمصهمادرولديهاأصناعةافيتستخدم

لمالدولةتلكفإنكله،هذامنالرغموعلىول!ض،

يجب.كماالهائلةمواردهاتطويرمنتتمكن

ثرواتجذبتالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفي

الأممبانالمكتشفين،الذهبوخاصة،الطبيعيةكولومبيا

الهنودغالبيةعلىالأسبانتغلبوقدالقطر.دلكلارتياد

كولومبياوبقيتالديارلتلكالأصليونالسكانوهم

البلادنالتأنوبعدتقريبا.سنة3..لمدةأسبانيةمستعمرة

أحدأثمنطويلةلفتراتعاشطأم981عامفياستقلالها

أقطارلبقيةوخلافاكولومبيا،ولكن.الأهليةوالحر!العنف

ديمقراطية.حكوماتعليهاتتعاقبظلت،أصلاتينيةاأمري!صا

.كولمبوسكريستوفرمناسمهاكولومبياأخذت

كولومبيا.جمهوريةهوللدولةاشسميوالاسم

الحكمنظام

تبنيتموقد.جمهوريكولومبيافىالحكمنظام

عديدةمراتتعديلهوجرىأم886عامفيالدولةدستور

عاما18العمرمنالبالغينالمواطنينلجميعيحقوبموجبه

كولومبيا.فيالانتخابحقممارسةفأكثر
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عاماعتمادهتمكولومبيا3عا

ثلاثة،حطوطذو.ام186

الذهبيالعهدإلىويرمزأءحفر

للدماءويرمروأحمريد،اب!

،الاستقلالأجلمنأريقتالئي

الأطلسي.المحيطلونوأررق

عاماعتمادهتمالنبالةشعار

)نسر(،الكسدوريعلوه،ام834

)الوفرةوقرنادالرمالىفيهويظو

الحريةوقلنسوة(والخصب

منجزءا)كادبنماوبرزخ

كولومبيا(.

ي!-زو8-،أللهمإم!!!7--+أء-صئ!وطئرضاهـأد

،ءجققورلةا

ثا8ء-"!رضؤعرخككصصس*ائهث

هند!جامالكا!؟.،،؟"ألألمحيط

ائمكارد!كىالحنرلم"أأفيطللسى

يبكار!إ،*ءس!صورلكح!ى!صص

ق!ث!!س

-،لبرأزبل-

المحيط

ال!)دئ

ا!ر!-1،،رطإحص

وتحيطالحموبيةأمريكادارةمنالغربيالش!الىالحزءديتقعكولومبيا

الكاريبى.والبحرالهادئالمحيطم!وكل،دولخمسب!ط

ينتخبهرئيسكولومبياحكومةيرأس.الوطنيةالحكومة

لأيالرئيسانتخابويجوز،أعوامأربعةلفترةالشعب

نأوينبغي.متعاقبتينلدورتينليسولكن،المراتمنءدد

وأرفيعحكوميلمنصبشاغلاإماالمرشئالرئيسييكون

،الكونجرسيتألفجامعيا.تعليماتتطلبمهنةيمارسأنه

منالمؤلفالشيوخمجلسمن،للدولةالتشريعيةالهيئةوهو

عضوا.991منالمؤلفالنوابومجلسعضوا411

الشيوخمجلسأعضاءانتخابفيالناخبونويشارك

.سنواتأرلغمنهاكلفترةلدوراتالنوابومجلس

وتسعة،إدارة32منكولومبياتتألف.المحليةالحكومة

حكومةإدارةولكلبوجوتا.وهىخاصةومقاطعة،أواليم

الشعب.قبلمنانشخابهيتمومجلسالرئيسيالينها

فييقعومعظمهااسمكانيةالكثافةقليلةمناطقوالأقاليم

أما.الأقاليمرؤساءالجمهوريةرئيسويعين.البلادشسقي

موجزةحقائق

تا.حولو:عممةلعاا

الأسبانية.:الرسميةاللغة

الشمالمىللدولةامتدادأطوليصل.2كم1.1)41938:اللساحة

منلهاامتدادأطولأما،كمأ،883إلىالشرقىالجنو!إلى

ساحلويمتد.كمأ،368فيبلغالغربيالجنوبإلىالمنرقيالشمال

طولأما.كم339قدىرهابمسافةالهادئالمحيطعلىكولومميا

كم.الأأ43فهوالكاريبيالبحرعلىساحلها

مستوىفوقم77.5ءكولونكريستوبال:ارتماعأع!:الارتفاع

السواحل.بمحاذاةالبحرسطهحمستوى:ارتفاعأقلس!إلبحر.

نسمة.000.462.35:للسكانأم699تقديرات:السكان

2./كمنسمة32:السكانيةالكثافة

تقريبا.الريم!في%27والحضريةبالمناطق73%:السكانىالتوزيع

تقديرات.نسمة.329837/27:الرسميةأم859إحصاءات

نسمة./0932/38،،:للسكانم1002

الشامية،والدرة،والبن،والمنيهوتالمور،:الزراعية:الرئيسيةاللنتجات

،واللحوم،الماشية:الحيوانيةالسكر.وقصبوالأرز،،والمطاطس

المعدنيةوالمنتجاتالكيميائيةوالموادالإسمست:الصناعيةوالألباد.

التعدين:.والملابسوالمسموجات،والمشروبات،المصنعةوالأعدية

الطبيعي،والغاروالحديد،،والذهب،والزمرد،الححريالفحما

لملح.وا،لنفطوا

النقود.ال!:،الصغرىالوحدةلمعرفةالبيزو.:الأساسيةالعملة

يعينهعمدةقبلمنتحكمفإنهاالخاصةللمقاطعةبالنسبة

كذلك.الجمهوريةرئيس

هماحزبانطويلةولمدةالسياسةعلىسيطر.السياسة

الحزبنمنكلويتبعالأحرار.وحزبالمحافظينحزب

معتدلة.سياسات

كولومبيا.فيمحكمةأعلىهيالعلياألمحكمة.المحاكم

إلىمقسمةوالدولة.الحياةمدىمعيناقاضيا28وتضم

يرأسهاكبرىمحكمةمنطقةكلوفي.قضائيةمنطقة27

العليا.المحكمةمنقاض

حواليكولومبياجيمقيضم.المسلحةالقوات

فرد،)0058نحومنالبحريةالقواتوتتألففرد00057

الرجالجميععلىويترتبفرد.002.4منالجويةوالقوات

.الإجباريالتجنيدفيألانخراطعافا81أعمارهمالبالغة

السكان

حواليكودومبياسكانعدديبلغ.السكانعدد

غربيفيتقريبامعظمهمويعيش،نسمة.000.62435

الأنديز.جبالومنخفضاتوديانفيوخاصةكولومبيا،

الأراضيفيالسكانمنفقط%2حواليويعيش

كولومبيا.شرقيفيالواقعةالحارةالمنخفضة

حواليوتضمكولومبيا.مدنأكبرهي،العاصمةبوجوتا،

وميدللينكاليهماأخريانمدينتانوهناك.نسمةملايين4
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أ!!ا!افي!مرصو!الأقعةواالتقليديةالأزياءيرتدونكولوميرن

اسهيجاا!أحصلفاااحتفاايتام.ا!أحصلفااأعيادبماسةبرالكويلاشوارع

احصاتوأجك.امادارودياهـاشاحصيراالصوممما!سةقيما!العادة!يهدا

سكانتدفقأغد.نسمةمليونمنأكثرمنهماكلتضم

على()الريفيونالكامبيسينوعليهمويطلقال!ضلومبيونالريف

العشرينالقرنمنالأربعينياتامنذالبلادفيالكبرىالمدن

التعليمإلىالريفيينمنكثيرويفتقر.افضلحياةعنبحثا

ونتيجة.المدنفيالأعمالأوللوظائفالمطلوبةوالمهارات

كالفقر،مشاكلمنكولومبيافيالكبيرةالمدنعانتلذلك

الحريمة.نسبةوارتفاع،الفقيرةالأحياءومشاك!!،أجطالةوا

فيمايعيشونالهنودمنكثيركان.العرقةالأصول

المستعمرينطلائعوصلتهاعندمابكوأ!مبياالآنيعرف

أخضعلقد.ا!يلاديعشرالسادسالقرنفيالأممبان

منالسودبالمستعبدينلعدفيماأتواثمالهنودالأممبان

منالعديدبينتزاوجحصلالسنينوممرورإفريقيا.

ذويمن)وهماالمولدونويشكل.والسودوالأسبانالهنود

من%06إلى%05من(والهنديةالبيضاءالعرقيةالأصول

منوهمالخلامميينالمولديننسبةوتتراوحكولومبيا.سكان

الذينأما.%2وه%51بينوبيضاءسوداءعرقيةأصول

بينتزاوجنتيجةجاءواممنوهمزامبوسباسميعرفون

السكانمن3%حوالييشكلونفإنهموالهنودالسود

غيرأوروبيةأصولمنالسكانمن%02حواليوهناك

%4حواليوهساك.رئيسيةبصورةأسبانيةوهي،مختلطة

العرقذويالهنودنسةتبلغبينما،صرفةسوداءأصولمن

.السكانمن%أحواليالنقي

الأممبانية،اللغةتقريباالكولومبيينجميعيتكلم.اللغة

المحافظةعلىالكولومبيونويحرص.الرسميةالدولةلغة

قانونامشواإنهمبل.تغييراتأيةعنبعيدةلغتهمعلى

الكولومبيونويعتبر.الضروريغيرالتغييرمنلحماشها

أمريكابلدانمنبلدأيلغةمنأنقىالأسبانيةلغتهم

لهنودالتقليديةاللغاتاندثرتوقد.الأخرىاللاتينية

كبير.حدإنىكولومبيا

)73%(كولومبيافىالمدنسكانحياة.المعيشةأمماط

فالمدن%(.)27الريفسكانحياةمنأفضلعامبشك!!

فيالثقافيةوالأنشطةأطيةاوالمرافهتالمدارسمعظماتضما

الوسطىالطبقتينأهلغالبيةالمدنفيويعيشالبلاد.

الكولومبيين.منوالعليا

العاليةالعماراتبانشاءالكبرىالكولومبيةالمدنبدأت

التقليديةالمبانيمحلأضحل،والشققالمكاتبتضمالتي

المبانيأنالمعروفومن.الأسبانىالمعماريالطرازذات

،الطوبمنومبنية،الارتفاعقليلةالأسبانيأطرازاذات

مكشوفة.أفنيةولهاالأحمربالقرميدسطوحهاومغطهاة

مساكنكولومبيافىالريفسكانمنكثيريبنى

الرطبةالدافئةالمناطقففىمحليا.تتوأفرموادمنبسيطة

لبناءالنخيلوسعفالخيزرانمميقانيستخدمونمثلأ

المناطقفيالبيوتمن!ثيرال!ش.التهويةجيدةبيوت

.الطوبمنسميكةجدرانلهابرودةالأكثرالجبلية

الريفيةوالأسرالحجمكبيرةالكولومبيةالأسرمنكثير

والروابط.الأطفالمنكبيراعدداتضمخاصبشكل

بيتفيأجيالعدةتعي!قوقد.متينةكولومبيافيالأسرية

بقدرعادةتتمتعكولومبيافي،والمرأة.متجاورينأوواحد

ذويأوساطفيوخاصةالرجلبهيتمتعمماأقلالحريةمن

.الجاه

العددالمحدودةالأرستقراطيةالطبقةأفرادمعظماينحدر

وهمالبلاد.امشعمرواالذينالأسبانمنحولومبيافي

بصورةعلاقاتهمويقيمونالروابطمتينةمجموعةيشكلون

ثروتهمومصدرالعليا.الطبقةمنآخرينأفرادمعرئيسية

لكن.الريففىالكبيرةإقطهاعياتهممنالرئيسيالتقليدي

العلياللطقةالمنتمينالبلادسكانمناليوممتزايداعددا

والصناعة.التجاريةالأعمالمنثرواتهماعلىشحصلون

المدنفيالعاملةوالطقةالوسطىالطقةحجميتزايد

منالعديدتوفرالمتطورةالصناعاتلأنوذلكالكولومبية

،الأعمالرجالالوسطىالطبقةوتضم.الجديدةالوظائف

مثلالمتخصصةالمهنأصحابوبعض،الحكومةوموظفي

المنتمونالكولومبيونويعيش.والمهمدسينوالمحام!تالأطباء

بينما،جميلةأحياءفيمريحةبيوتفيأ!سطىاالطهبقةإلى

والبناء،المصاخعوعمالالبائعينمساعديالعاملةأطقةاتضما

وحشير.الدخلمحدودةوظائففيالسكانباقيويعمل

القديمة.الأحياءفىللسقوطآيلةمبانفييعيشونمنهم

غير)أيمشاعةمزدحمةسكانيةتجمعاتوهناك

مشارفعلىقائمةالقذرةالفقيرةبالأحياءشبيهة(مملوكة
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وليةطرشد!أإتن

البحر"7ىني!د!طو3أسلمح!جاليثاجزبى*خط*

الكارببي

مورولشيو

الدوليهالحدودديمرجغاليستالخريطههذه

السكانيةالتجمعاتهذهوتسمىكولومبيا.فيالكبيرةالمدن

وأالمياهلهاتتوفرلاالتجمعاتهذهومعظم.توغوريون

منالكثيريقوم.الصحيالصرفشبكاتأوالكهرباء

الصفيحمنعششهمببناءالريفيةالمناطقمنافدينالم

المناطقهذهإلىويلجأ.الأخرىالنفاياتوموادوالكرتون

آباؤهمهناكبهميلقيالذينأولئكأواللقطاءالأطفالب!ض

منكلهمالمشردونالأطفالوهؤلاء.إعالتهمعنالعاجزون

.الشوارعيجوبواأنسوىلهمهمولاالا-كور

شعبفيالبالغينمن%08حوالييتقن.التعليم

الحكومةلتقديراتطبقاوذلكوالكتابةالقراءةءولومبيا

الكولومبية.

الأطفالجميععلىإلزامياالتعليمالحكومةجعلتلقد

لكن.عشرةوالحاديةالسابعةبينأعمارهمتتراوجالا-ين

بهذاالوفاءيستطيعونلاالريففىالاطفالمنءضيرا

وتوجد.تلاثةأوفصلينإلاتضملامدارسهملأنا،طلب

فىالوطنيةالجامعةلكنجامعة04حواليكولومبيافيى،

.الجامعاتأكبرهيبوجوتا

المدنسكانمعظمزيبينكبيرشبههناك.الملابس

سكانغالبيةأما.الأخرىالأوروبيةوالأزياءكولومبيافرب

بعضهميلبسولا،الثيابمنالقليليملكونفإنهميفالم

الجبليةالمناطقوفي.الخاصةالمنالممباتفىإلاالأحذية

فيفتحةلهدثاراالكولومبيينمنالعديديرتديالباردة

روانا.باسميعر!تالرأسأجلمنوسطه

أطباقهاكولومبيافيالختلفةللأقاليم.والشرابالطعام

منكثيرا،عامةبصورة،الكولومبيونويتناولالخاصة

ويطب.والمكرونةوالأرز،،كالبطاطسالنشويةالأطعمة

غليظوالحساء،هادئةنارعلىالمسلوقةالأطعمةتناوللهم

كولومبياسكانلدىالمفضلالحساءطبقويعردت.القوام

والذرة،والدجاجالبطاطسمنويتألفأهياكوباسم

منقليلاالكولومبيينفقراءوتحناول.والمينهوت،الشامية

الطازجة.والخضراواتالفواكهوبعضاللحوم

وهودبمانيلاأغوايسمىشراباوالصغارالكباريتناول

الماء.فيالمذابالبنيالسكرمنمكونعاديشراب

معظمفإنللبنرئيسيمنتجكولومبياأنمنالرغموعلي

سكانيفعلمثلماالقهوةمنكثيرايشربونلاالكولومبيين

.الأخرىالدولبعض

الرياضيةالألعابأكثرمنالقدمكرةتعتبر.الترويح

الثيرانمصارعةأيضاتجتذبكماكولومبيا،فىشعبية

ويستمتع.السكانمنأعداداكبيرةالسياراتو!مباق

الممتدةبالشواطئالشمسيةالحماماتوروادالسباحون

منحدراتتجتذبكما،الكاريبىالساحلطولعلى

الأغانيوتحافظ.التزلهواةبالثلوجالمغطاةالأنديز

التقليدية،والرقصاتالموسيقىعلىالشعبيةوالرقصات

السود.والأفارقةالأسبانوالمستعمرينللهنود

الروممنالكولومبيينجميعيكونيكاد.الدين

نشطة،بصورةدينهمشعائرمعظمهمويمارس،الكاثوليك

ومن.بالحكومةوثيقةبصلةالكاثوليكيةالكنيسةوتتمتع

.العبادةحريةيضمنكولومبيادستورفإنأخرىناحية

إيجادفيالمتقدمةالهنديةالحضاراتأسهمت.الفنون

وما.السنينمئاتمنذكولومبيافيالفنيةالأعمالبواكير

عاليةمنتصبةالهنودلالهةالعملاقةالحجريةالتماثيلتزال

متحفويعرضكولومبيا.جنوبفيالانديزجبالفي

،صغيرةوتماثيل،نفيسةمجوهراتبوجوتافىالذهب

الهنود.الصاغةقبلمنيدوياصنعتأخرىجميلةوأشياء

أغفلكولومبياإلىالأسبانالمستعمرينوصولبعد

الفنونكانتولقد.الهنديةالفنيةالتقاليدتدريجياالناس

كبيرحدإلىتعكسالعشرينالقرنحتىكولومبيافي

العشرينالقرنمنتصفوخلال.الأوروبيةالاسعاليب

عالميااعترافاكولومبيافيالفنانينمنالعديداكتمسب

بالأصالة.المتميزةبأعمالهم

الشعراءوخاصةكثيراالكتابيقدرونوالكولومبيون

ذويمنوغيرهموالأساتذةالمحامينمنوكثير.منهم
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مئاتمدهمودصاغةيدع!الرائعةاطمقوشمتالإلدورادوقارب

الحاكهعطيوقدالتششتحا.م!جديدحا!تمتتويمت!!وهو.الس!!

عمارمروعسلوهلحيرةليلهدهبواثممصودا،بمتا!لكيا!ذه!ابعمار

البمتر.مرحاكماممثلامميالدهص

أوقاتفىأصشعرايقرضونالأخرىالاختصاصات

أصيفتأمنأم()867مارياروايةغدتوقد.الفراع

تنالأحصلومبىادبالأفيعملأولإسحافجورج

عاطفيةقصةوهي.اللاتينيةأمريحاأنحاءجميعفيشهرة

!ماكولومبيا.ريفصىأحداثهاتقعوالموتالحبعن

فيكاتبأبرزوهوماركويز،جارسياخوزيهجابريلفاز

.م8291عامفيللأدبنوبلبجائزة،اليومكولومبيا

ب!تاللاتينيةأمريكافيالحياةعنقصصهتجمعحيث

والوا!.أطالخيا

السطح

تبلمساحتهاالأرضاسطحمنرقعةكولومبياتغطى

أقاليماثلاثةإضتقسيمهاويمكن.2كمأ419.3810

المنحفضةالساحليةالأراضيأ-:هيرئيسيةطبيعية

الشرقية.السهول3الأنديزحبال2-

الإقليمهذايحاذي.المنخفضةالساحليةالأرافى

ويعتبر.الهادئوالمحيصأالكاريبيالبحرلمماحلمنكلا

الأطلسي.اللمحيطامتداداالكاريبيالبحر

%02حواليفيهايوجد.المنخفضةالكاريبيةالأراضي

تتلقىصناعتها.من%أ2وحواليكولومبياسكانمن

وقرطاجنة،برانكويلا،وهىالمزدحمةالكاريبيالبحرموانئ

وخارجأعولومبيا.الخارجيةالتجارةمعظممارتاوسانتا

أصسكر،اوقصبوالقطنالموزمزارعتوجدالمدنهذهنطاق

وتغطي.الصغيرةالمزارعمنوالعديدالمواشيومزارع

الشماليالطرفتشك!!التيغواهيراجزيرةشبهالصحراء

هناكيعيشونالذينالهنودويمارسلكولومبيا.الأقصى

الملح.وا!شخراجالمواشىوترليةالسمكصيد

معظمهافيمنخفضاتهتت!صن.الهادئالمحيطساحل

كلغزيرةأمطاروتهطل.ال!ضيفةأخاباتواالمستنقعاتمن

.السكانمنقليلعددالمنطقةهذهفييعيع!تقريبا.يوم

كولومبيا.مساحةثلثحواليتغطيالأنديز.جبال

سلاسلثلاثإليللبلادالغرليةالجنوبيةالجهةمنوتتفرع

أتجاهفيكولومبياغربيعبرالسلاس!!هذهوتمتد.جبلية

نيفادوبركانالسلسلةهذهفىويوجد.الشرقيالشمال

بوجوتامنالغربإلىيقعنشطبركانوهويز،رودل

منمتفرعةمنعزلةسلسلةال!ظريبىالساحلم!وترتفع

تضموهيمارتا.دوسانتانيفاداسييراهيالأنديزاأ!جبا

ويبلغكوأ!نكرستوبالوهيكولومبيا،فيقمةأعلى

البحر.سطحمستوىفوتم775.5ارتفاعها

الأنديز.فيالكولومبيالشعبأرباعثلاثةنحويعي!ق

الكبيرةوالمصانع،الخصبةوالمزارع،الغنيةالمناجموتساه!

ثروةمعظمإنتاجفيالأنديزجبالومنخفضاتديانوفي

الجبالمنحدراتعلىالبنأشجارزراعةوتزدهر.!صأ!مبيا

بعض.عنبعضهاالثلاثالجبليةالسلاسلكوأ!مبيا

أمابموالشرقيةالوسطىالسلسلتينب!تماجدلينانهريفص!ر

السلسلةعنالوسطىالسلسلةدفصلفإنهكوكانهر

التربةفيالزراعيةالمحاصيلمختلفالسكانويزرع.الغربية

الأنهار.بوديانالغنية

%06حواليالسهولهذهتغطى.الشرقيةالسهول

السكانمنفقط%2حواليويعيشكوأ!مبيا،مساحةمن

الاستوائيةالغاباتوتغطيالحار.المنبسطالإقليماهذافي

يقومالشمالوفيالبلاد.جنوبيمنكبيرةمساحة

البراريتشبهعشبيةأراضعلىالماشيةبرعيالمزارعون

أنهار.عدةالسهولهذهوتعبر.اللانوستسمى

المناخ

عنالارتفاعاتلتباينوففاكوأ!مبيامماخيتباين

أكثرفيتسجلالحرارةدرحاتأعلىفإنلذاالبحر.سطح

المنخفضةالأراضيمنكلفيوذلكانخفاضاالأماكن

الشرقية.والسهول،الساحلية

الأنديزجبالفيكتيراالحرارةدرجاتوتنخفض

يتراوحالمناخمعتدلةمنطقةوتوجد.بالثلوجالمغطاة

معتدلالمناخويصبح.أم08و.م009ب!تارتفاعها

ما008علىتزيدالتيالارتفاعاتفيالعامطوالالبرودة

فيالناسمنقليلعددويعيح!س!إلبحر.مستوىفوق

م.0003علىارتفاعهايزيدالتيالباردةالجبليةأصقالمنا

الواحدالإقليمربوعفيقليلاالحرارةدرجاتتختلف

ارتفاععلىتقعالتيمثلا،بوجوتافيلآخر.فصلمن



منكتيريقومكولومبيا.منالغربيالجزءمعظمتغطيالأنديزجبال

فيالرئيسىالمحصوليشرالذيالبنبزراعةالأنديزفيالمزارعين

للممحدراتالمعتدلالمناحفيالبنأشجارزراعةوتزدهر.البلاد

.لحادةا

سلغالأنديز،اجبالعلىالبحرسطحفوقم2و064حوالي

وفىيوليو.وينايرمنكلفيم41الحرارةدرجةمعدل

لهطولفص!لانأوفصليوجدكولومبياأرجاءمعظم

وأيندرجافانفصلانأوفصلوكذلك،عامكلالأمطار

الأمطار.هطولفيهماينعدم

الاقتصاد

الزراعة.علىاقتصادهااعتمدوقد.ناميةدولةكولومبيا

نئتزايدتالتصأهميةلكن.طويلةلفترةشديدااعتمادا

معظمؤحتبرالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنذ

تبذلاتكومةولكنخاصا،قطاعاالتجاريةالمؤسسات

الاقتصاد.توجيهفيجهدهاقصارى

خصءتلىقليلايزيدماالزراعةفىيعمل.الزراعة

الزراعيةتالمنتبقيمةوتشكلكولومبيافيالعاملةالأيدي

منارعونالمؤويتمكن.الصادراتدخلنصفمنأكثر

تباينب!ضلوذلكالمنتجاتمنمتنوعةمجموعةزراعة

آخر.إلىمكانمنوالتضاريسالمناخمنكل

الرئيسيالتصا-يرمحصولكبير،حدإلى،البنيعتبر

تجارةثمن،حوالييعادلماتصدروكولومبياكولومبيا.في

علىيربوفي!االبنأشجاروتنمو.البنمنالعالم

باقيؤشمل.كولومبيافىصغيرةمزرعة0002003

،والذرة،والقماق،والمنيهوتالموز،الرئيسيةالمحاصيل

الأبقارالىممانويربىالسكر.وقصبوالأرز،،والبطاطس

.والألباناللحومأجلمن

معظمالأثرياءالإقطاعيينمنقليلعددويملك

فىالبنزراصنمةفيتستغللاالتيالزراعيةالأراضى

الأراضييؤجرونأوعمالآالإقطاعيونويستأجركولومبيا.

267كولومبيا

عشبيةمنطقةمنرئيسيةب!ورةتتألف!كولومبيافيالشرقيةالسهول

الاقتصاديالنشاطالأبقارتربيةوتعتبر.اللانوستدعى،مسبسطة

الصورةفي.اللافحةالشمسلأشعةالمعرضالإقليمهذافىالرئيسي

بأبقارهم.يحي!هونوهمالبقررعاةيرى

المزارعونهؤلاءيقومحيثمستأجرينلمزارعين

مزارعبإدارةالأراضيأصحابمنوكثيروالمستأجرون

ألصرهم.لإطعاميكفيهميكادلاماوينتجونجداصغيرة

خمسصاليالصناعىالنشاطفييعمل.الصناعة

فيالمصانعمعظموتتركزكولومبيا.فىالعاملةالأيدي

منكثيرالكنمنها.بالقربأووكالي،وميدلنيبوجوتا،

وتشملالأسر.قبلمنويدارالحجمصغيرالمصانعهذه

،المنسوجاتكولومبيافيالرئيسيةالصناعيةالمنتجات

ى!الرئيسيةالمصشعةالبضائعبينمنبالألوانالغنيةاللنسوجات

كولومبيا.
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والمواد،والمشروبات،الغذائيةوالمنتجات،والملابس

والإسمنت.المعدنيةوالمنتجات،الكيميائية

يسيراجزءايشكلالتعدينأنمنالرغمعلى.التعدين

وتمتلك.مطردةزيادةفىأمميتهفإنكولومبيادخلمن

شيتستخدمكثيرةمعادنمنهائلامخزوناكولومبيا

والبترول،الخاموالحديد،الحجريالفحم:تشملالتصنيع

الزمردمن%09منأكثركولومبياوتنتج.الطبيعيوالغاز

وتسهم.للذهبرئيسيمنتجكذلكوهي.العالمفى

الادةتوفيرفىأ،رض1جوففيالكبيرةالملحمخزونات

.مزدهرةكيميائيةلصناعةالخام

المصار!،ر،أضجاريةاالمحلاتتقدم.الخدمات

،رالاتصالات،أخقلىاوشركاتالتأم!ت،وشركات

مثلالاحت!اعيةالحدماتالحكوميةوالجهاتوالمؤسسات

حوالىالخدماتميدانفيويعمل.والمستشفياتالمدارس

منوكثيركوأ!مبيا.فيالعاملةالقوةإجمالىمن04%

المكتبية،الأعمالوموظفي،كالبائع!تالعمالهؤلاء

أغليلاإلىإلاتحتاجلاالدخلمنخفضةوظائفيشغلون

.المهاراتمن

كولومبيافيالطاقةمصادرتتميز.الطاقةمصادر

اممتيرادإلىمضطرةكولومبياكانتأنفبعد.بالوفرة

أعرنامنأضمانينياتافيأ،مصدرةدولةأصبحت،البترول

أصغازامنضخمامخروناأيضاكوأ!مبياوتملك.العشرين

أتحوأجدالمائيةتالمحصاأوتوشر.الحجريوالفحمالطبيعى

ويسهمللبلاد،ال!حمربائيةالطاقةمن%07حواليأعهرباءا

الباقى.إنتاجفيالحجريوالفحم،الطبيعيوالغاز،البترول

فإنكولومبيا،فىالهائلةالطاقةمصادرمنالرغموعلى

الكهرباء.إلىتحتاجالريفيةالمناطقبعضر

المنتجاتهيل!ضلومبياالرئيسيةالصادرات.التجارة

الصادراتعوائدنصفتأمينفيالبنويسهم،الزراعية

كولومبيااعتمادمنالتقليلالحكومةحاولتوقدب!صاملها.

بقيةأهميةتزايدتلذلكونتيجة.البنعلىدخلهافي

كولومبياوارداتوتشمل.الأخرىالزراعيةالمنتجات

وتعتبر.للتصنيعريةالضرووالالياتالخاموالموادالبترول

منواليابانوفنزويلا،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكل

حصلومبيا.معتجاريةعلاقاتلهاالتيالدولأهم

منالنابخالدخلالرسميةكولومبياسلطاتوتقدر

الكوكايين،مثلقانونا،الممنوعةالخدراتتهريب

والدولالمتحدةالولاياتإلىكولومبيامنوالمارجوانا،

البن.تصديرعنأضابخاالدخلضعفمنيقرببماالأخرى

الخدراتتجارةعلييسيطرونالكوأ!مبيينمنقلةلكن

أيضا:انظرالبلاد.تدخلالتيالطائلةالمبالغمنويستفيدون

المقالة.هذهفياليومكولومبيافقرة

الرئيسيةالقناةماجدلينانهركان.والاتصالاتالنقل

بريوطريقحديدسكةفهناكالآنأما،لل!واصلات

من3%منأقليملكالنهر.هذاواديبمحاذاةرئيسياد

الانتقالشاعفقدلذلكونتيجة،سياراتالسكان

.بالحافلات

جواالسفرأنكما،المدنمعظمبينالحافلاتوتسير

تشملحيث،التضاريسوعورةبسببمهمايعتبر

فىوتوجد.كافةالبلادأحزاءالطيرانحطوطخدمات

رئيسية.دوليةمطاراتوح!افيومديلينبوجوتامنك!!

01لكلواحدمذياعنحومعدلهماحصلومبيافييوحد

ولدىشخصا.51ل!سلواحدتلفازوجهازأشخاص!

حواليإصدارويتم،المطوعةباللل!طمةاحترامأحصأ!مبي!تا

صحيفةمنكلوتتمتعالبلاد.شييوميةصحيفة03

وكلتاغيرهما.منأكثربالانتشاروالتيمبوالإسبكتادور

البلاد.جمئأنحاءفيوتصدرانمستقلأصحيفت!تا

فيهمبمنكولومبيا،فىاسحياسييناشعماءمنأ!ديدا

صحف.محرريأوصحف!تكانوا،سابقينرؤساءعدة

تاريخيةنبذة

مؤلفةمتفرقةهنديةجماعاتكانت.الأولىالأيام

تعيشوسماكينوصيادينورعاةمستقرينمزارعبتمن

طلائعإليهاتصلأنقبلوذلكبكولومبياالآديعرففيما

فىتعيشالتشجتشا،قبائلوكانت.طويلبزمنلإبرهالأرا

والمبمعالزمردمثلالتجاريةالسلعوتتبادلالألديز،اأ!جبا

والقطن.الذهبمقابلالساحلطولعلىالهنود

عشرالسادسالقرنبحلولالأمسبانالمستكشفونأبحر

البحرعلىالمطلةكولومبياسواحلبمحاذاةبسفنهم

فيدائمةأسبانيةمستعمرةأولتأسستوقد.الكاريبي

قادوقد.ام525عامفيمارتالعمانتافيالجنوبيةأمريكا

حملةكويساداديخيمينيزغونزالويدعىأممبانيمحام

مأ538عاموحتىم5361عاممنالأنديزمنطقةداحل

ديخيمينيزقامأم538عاموفيالتشبتشا.عليوأطبق

زعيماسمعليهاأطلقالتيبوجوتابتأمسيسكويعسادا

مملكةاسمالمجاورةالمنطقةعلىأطلقوقدباكاتا.التشبتشا

أممبانيافيالمعروفةبالمنطقةذكرتهلأنهاالجديدةغرناطة

غرناطة.باسم

علىتدريجياالأسبانيالحكمساد.الأسبانيالحكم

منالمزيدالاسبانالمستعمرونوأقامالجديدةغرناطةمملكة

إلىتفتقرالمستعمرةوكانت.المملكةتلكربوعفيالمدن

ولكنهاوبيروالم!صسيكبهاتتمتعكانتالتىالمعدنيةالثروة

أجبروقد.الذهبوبعضوالبلاتينالزمردتنتجكانت

فيالعملعلىالهنودالأنديزفيالأسبانالمستعمرون
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الماشيةفيهاتربر(كانتالتيالكبيرةوالإقطاعياتالمناجم

العملمنيموتونالهنودمنكثيروكان.الحبوبوتزرع

وحدث.صرلهمالأسبانبهاأتىالتيالأمراضأوالمرهق

وجودإلىذلل!وأدىوالأسبانالهنودبعضبينتزاوج

والهنود.ابي!من)المستيزو(المهجنينالسكانباكورة

ونشروهمإفري!يامنالمستعبدينبالسودالأسبانأتىوقد

قصبكلصارعفييعملوالكيالكاربيبيساحلطولعلى

.والكاكاوالسكر

معظمءصلفيالتضاريسوعورةوأسهمت

الصعبمنجعلمما،الجديدةغرناطةفيالمستوطنات

قامتأم456عاموفيعليها.والسيوةالمستعمرةتوحيد

عاموفي.المستعهرةليحكمرئيسبتعيينالأسبانيةالحكومة

لتصبحا،حاورةوالمناطقالمستعمرةأسبانيادمجتأم717

غرناطةلاية!عليهاأطلقتواحدةكبيرةمستعمرة

.الجديدة

بكولومبياالا)،يعرفمماتتألفالولايةهذهوكانت

العاصمة.هي،بوجوتاوكانتوبنما،والإكوادوروفنزويلا

الرؤساءب!لك!ترلغمنالرغمعلى.الاستقلال

فإنالجديدةغرناطةمملكةفيالحكمسدةعلىالقديرين

ففي.سبانىا!3الحكميكرهونكانواالمستعمرينمنالعديد

بالاحتجاجالنالمرءمنالعديدقامأم781وأم078عامي

بسحقأمحب،نيافقامتبمالجديدةالضرائبعلىبعنف

.بدأتقد،كانتالاستقلالأجلمنحركةأنإلاالتمرد،

استقلالهاالجديدةغرناطةولايةأجزاءمعظمأعلنت

فيأسبانياباحتلاالالفرنسيالجيمقوقام.أم081عامفى

أمريكافىءالأسبانيالمستعمراتواستفادت،الوقتذلك

فأرسلتاستقلاأ!ا.فأعلنتالأمالوطنضعفمنالجنوبية

فيفرنساهز؟"بعدالجنوبيةأمريكاإلىقواتأسبانيا

مرير.قتالذلكتلا،أم481عام

سيمونالفنزويلإ،الجنرالهزمام918عاموفي

بوجوتا.منالشمالإلىبوياكامعركةفىاسبانيابوليفار

التيالعظمىلكولومبيارئيسأولبوليفارأصبحوعندئذ

تموقد.الجد.يدةغرناطةولايةأراضىمنتتألفكانت

.كولمبوسكريستوؤصلذكرىإحياءكولومبيااسماختيار

عاميأتولم.قصيرةفترةإلاالعظمىكولومبياتستمرولم

عنهاانفصلتاقدوالإكوادورفنزويلاكانتحتىام083

مستقلتين.دولتينوأصبحتا

اسياسيةىالفوضىعكرت.السياسيةالاضطرابات

تفجرتنقد.مستقلةكدولةبدايتهامنذكولومبياصفو

عليها"بمونأنينبغيالتيالقوةمدىحولالصراعات

الكنيسةتمار!سهأنيجبالذيوالنفوذالمركزيةالحكومة

الحكومة.علىالكاثوليكية

مجموعتين:إلىالبلادالصراعاتهذهمزقتوقد

دورووجودقويةمركزيةحكومةقيامساندتمجموعة

حزبباسمبعدفيماتعرفوأصبحت،للكنيسةقوي

ضعيفةمركزيةحكومةوجودتحبذوالأخرى،المحافظين

التى،المجموعةهذهوكانت.قويةإقليميةوحكومات

الكنيسة.دورمنالحدتريدالأحرارحزبتدعىأصبحت

حزبيبيننشبتالتيالنزاعاتكانتماوكثيرا

والحربالعنفإلىتؤديكولومبيافيوالمحافظينالأحرار

ويعود،الاستقلالبعددساتيرتسعةإقرارتموقد.الأهلية

بعدجديدادستورايضعكانحزبكلأنإلىجزئياذلك

ودستورالرقالغىأم853فدستور.للسلطةتسلمه

نصرايعتبركانكولومبيا،جمهوريةأقامالذي،أم886

قويةمركزيةحكومةبإيجادتكفلوقد.المحافظينلحزب

حربسميتشمرسة،أهليةحربنشوبيمنعلمولكنه

واستمرتأم998سنةالحربتلكبدأتوقديومالألف

.أم209عامحتى

عامكولومبياعنبنماانسلخت.العشرونالقرن

الكولومبيالشيوخمجلسرفضالعامذلكوفي.أم309

عبرقناةبشقالمتحدةللولاياتتمسمحمعاهدةعلىالموافقة

الولاياتمنبدعمكولومبياضدبنماثارتعندئذبنما.

عاموفي.القناةمشروععلىوافقتماوسرعانالمتحدة

دولارمليون25مبلغالمتحدةالولاياتدفعتأم229

العالميةالحربواثناء.بنماعنتخليهامقابللكولومبيا

الولاياتكولومبياساعدتأم(459-1)939الثانية

مفتوحة.بنماقناةبقاءفيالمتحدة

السياسيينالحزبينبينذروتهاالمستمرةالنزاعاتبلغت

جرىالعامذلكففي.أم489عامكولومبيافيالرئيسيين

فيغيتانألييسجورجالمشهورالأحرارحزبزعيماغتيال

بوجوتاوسطحولتاضطراباتذلكتبعتوقدبوجوتا.

ماوسرعان.صرعىالناسالعديدمنوتركتخرابإلى

الطريقوقطعالصراعاستمرحيثالريفإلىالقتالامتد

الفترةهذهالكولومبيونيسمى.الستينياتمنتصفحتى

أثناءكولومبي000.002حوالىقتلوقد.العنفبفترة

العنف.أحداث

لاالأحوالأصبحتحتىأم579عامحلأنما

المحافظينوحزبالأحرارحزبد!الذيالحدإلىتطاق

عامىبينوفيما.ائتلافحكومةتشكيلعلىالموافقةإلى

المناصبجميعالحزبانتقاسمأم749وأم589

كلالدولةرئاسةعلىزعماؤهماوتناوب،السياسية

باسمعرفالذيالائتلافاستعادوقد.سنواتأربع

تحسينفيوأسهمحكومتهمفيالشعبثقةالوطنيةالجبهة

الاقتصاد.
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المشاكلمنأجوماكولومبياتعاني.اليصمكولومبيا

دولبقيةمحهاتعانيالتينفسهاوالاقتصاديةالاجتماعية

العادلغيرالتوزيغالمشاكلتلكأهمومن.الجنوبيةأمريكا

يدفيتتركزالسياسيةوسلطتهاالبلادثروةفمعظما.للثروة

،الناسمنضخمةأعداداأنحينفي،المواطنينمنقلة

والفقرالتغذيةسوءمنتعانى،الريفيةالمناطقفيوخاصة

فىالاضطراباتتثورالأحيانبعضوفي.التعليمونقص

إلىوتتحوأ!،الريفوأه!،المدنوعمالالطلبةصفوف

الحكومة.ضدعنيفةثورات

أمريكافيدولعدةفىالحالعليههولماوخلافا

بوجودتتمتعولاتزالكانتكولومبيافإنالأخرىاللاتينية

شركزالأيامهذهوفى.الأياممرعلىمنتخبةحكومة

أضمواتعزيزعلى،رئيسيةبصورةالحكومةاهتمام

منوالتقليلالتضخماجماحبكبحوذلكالاقتصادي

المعدنية.البلادمواردوتنميةالبنعلىكولومبيااعتماد

فىمرتينرويزدلنيفادزبركانثارأم859عامفي

إلىثورانهوأدىبوجوتا،منالغربإلىالأنديزأواسط

وانهياراتفيضاناتوحدوث.نسمة000/25موت

مناطقفىأضراراوأحدثتأدميرومدينةدفنتأرضية

تقوم،العشرينأعرنامنأضمانينياتاأواسطومنذ.أخرى

لإيقافمنهامحاولةفيمكثفةحملاتبشنالحكومة

شاملةحرباالتجارأعلنوقد.البلادفيانحدراتتجارة

المحدرات،فيتجارتهمضدالحملةفىشاركمنكلعلى

شاركواالذينالحكومبنالمسؤولينمنكبيرةأعدادافقتلوا

فيالمتفجراتزرعواكما.للمخدرأتالمناوئةالجهودفي

تحارةهاجمتالتىالصحفمكاتبمثل!نأما

.الخدرات

المو!وعةفىملةذاتمقالات

الر!ردقاةسما،الجويةأمريكا

مارلالتاسا!حوتالجبايز،لألدا

الأمري!صيةاولاولامؤتمراتسيمودبوليمار،ال!!

الملابسحوريهحالريلماركويز،حارميابمما

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-أ

المحاكم-دا!طيةاالحكومة

المسلحةالقواتهـالمحليةالحكومة!-

السياسة-حر

السكان-2

اطلاص!-والسكادعدد-أ

والشرا!الطعام-رالعرقيةالأصول!

اكترولخاللعة-خ!

لد!اطلمعيشةاأمماط-د

المسود-يالتعليمهـ

3-السطح

الممحفضةالساحليةالأراصيم-أ

ال!لديزجبال!

اباخ-4

الاقتصاد-5

عةاشرا-أ

عةلصساا!

!يأضعداخ

ماتلخدا

تاريخيةنجذة-6

الشرقيةالسهولح

الطهاقة!صادرهـ-

ةالتجار-و

والاتصالاتالنقلى-ز

دمئلةأ

كولو!بيا؟سميتم!اسمعلى

كولومبيا؟دىاسئيسىاالمحصولما-2

المارد؟المماحيسودكولوميامنأحزاءأيةلى-3

الكولوممى؟اصساحلاحولالعاديعيرءالتىما-4

كولومبيا؟م!حزءااطاضىفيكاتانتيالتلاثةالملدادما-5

ال!صا!ممير؟ا!يةعا!عيمقأء-6

؟أحصلببتاعالسيةلأصوما7

كولومبيا؟لىالأهميةغايةدىيةالحوالرحلاتتشر!ادا8

المقاطعاتكبرياتثالثةاليريطاتيةكولومييا

كندا،غربفيالهادئالمحيطشاطئعلىتقعر،الكمدية

عدديبلغفانكوفر.وجزيرةشارلوتكوينجزروتتضمن

نسمة.6102823سكانها

ومنظر،الرأئعةبجبالهاالبريطانيةكولومبياتتميز

،حارةمائيةعيونبهامنتجعاتوعدة،الخلابلمساحلها

فانكوفر-إقليمفيالسكانعددنصفمنأكثرويعيش

نية.البريطكولومبيافىالأشجارا!مصمعتدحلالح!ثةالكتل
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فانكوفروت!تبر،للإقليمالغربيةالجنوبيةالناحيةفيفكتوريا

ميناءأنهاكص،،البريطانيةكولومبيافيالمدنأكبرمن

وتعتبرفان!!فر.انظر:.التجاريللنشاطومركز،بحري

للمقاطعة.عاصمةفانكوفرجزيرةفيالواقعةفكتوريا

إلىأبريطانيةاكولومبياسكاننصفمنأكثرأصلويرجع

أكثرالصشاعيةالخدماتوتشكلتقريبا.البريطانىالعرق

تتضمن!ث،المقاطعةفيأهميةالاقتصاديةالأنشطة

هذهفىفارككما.والسياحة،والتمويل،المصارف

،النحاسمصالفي،والتعدين،الأخشابصناعةالأهمية

الأراضي،صتصغيرةمساحةوهناك.الحجريوالفحم

دومينيونفي!فانكوفردخلتوقد.للزراعةصالحةتعتبر

الذاتيبا.لحكمتتمتعدولة)الدومينيونأم871عامكندا

الحكومةراس!عليالوزراءرئيسويعتبر(الكومنولثداخل

الإقليمية.

مقرهيكودومه!امقاطعة.مقاطعةكولومبدا،

منتقربومساحتميا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومة

ماريلاندولا!ىبينماالبوتوماكنهرطولعلى2كمأ97

منلمزيدكلالا.المقاطعةواشنطنمديخةوتغطيوفرجينيا.

.سى.ديواشنطنانظر:المعلومات

فىالأنهارأه!منكولومبيانهر.دهركولومبيا،

فيالأنهارأطوأ!ثانيويعدوكندا،المتحدةالولاياتغربي

،الهادئابطفىويصب،الغربيالأرضيةالكرةنصف

نهرطولويباغ.يوكوننهرسوىالطولفييفوقهولا

تقدرالارضمنمساحةفيوينسابكمأ)459كولومبيا

المنحدة.الولاياتفيمعظمها2كم0.08067بنحو

ثلثبنحومائقدرالنهرطولعلىالمقامةالسدودتنتج

كما،حدةالمفالولاياتكلفىالمنتجةالكهربائيةالطاقة

.الريمصادرمنرئيسيامصدراأيضاالنهريعد

هذاعلىكولوهـ!ااسمجرايروبرتالكابقأطلق

هذامصبداخلإلىأبحرقدجرايروبرتوكان.النص

اسمنفسحملىتالتيبسفينتهام297عامالنهر

الأمريكيينالمستكشفينمنكلسافركماكولومبيا.

.أم508مطالنهرهذاعبركلاركووليملويسمريوذر

بأكملهالنهرطولعبرالسفرمنتمكنأبيضرجلأولأما

عاموذلكطومسو!،ديفيدالكنديالمستكشفكانفقد

.أم811

بحيرةمن!كولومبنهريبدأ.كولومبيانهرمجرى

مقاطعةاسالشرقيالجنوبىالجزءفيالواقعةكولومبيا

باتجاهين!!ابهناكومنكندا،فىالبريطانيةكولومبيا

هذهعبرخشده.كم032بنحوتقدرمسافةالغربىالشمال

وجبال،الشرقمنالكنديةالروكيجبالسلسلةالمسافة

نحوالانحدارفيالنهريبدأثمومن.الغربمنسلكيرك

الأمريكية.الكنديةالحدودصوبالجنوب

داخلكمأ6.بنحوتقدرمسافةالنهريدخلأنبعد

الغربباتجاهكبيرةانحناءةباتخاذيبدأ،واشنطنولاية

ويجتاز.وأوريجونواشنطنولايتيبينالحدودمشكلا

كولومبيا.نهرممرخلالمنالكسكيدجبالسملسلة

.الهادئالمحيطساحلعلىعميقامرفأالنهرمصبويشكل

علىضخماسدا13يوجد.والريالكهربائيةالطاقة

فيواثنان،المتحدةالولاياتفيسدا11منهاالنهربمطول

الطاقةلتوليداللازمةالمياهالسدودهذهوتوفركندا.

بعدعلىالواقع؟جراندكوليسدويعد،والريالكهربائية

واشنطن،فيسبوكينمنالغربىالشمالإلىكمأ04

المتحدةالولاياتفيالكهرومائيةللقوةمصدرأضخم

هذهمنالمنتجةالرخيصةالطاقةشأنمنوكانكلها.

غربيشمالمنطقةفيالصناعىالنشاطتشجيعالسدود

طولعلىالممتدةالألومنيوممصانعومنها،الهادئالمحيط

أخرىومصانع،سياتلمدينةفىالطائراتومصانعالنهر،

توفرهاالتيالريمياهحولتوقد.وأشنطنفىكثيرة

أراضإلىالقاحلةالأراضىمنالأفدنةملايينالسدود

منتجة.زراعية

فيكولومبيانهرفيالكبيرةالسفنتتنقل.التجارة

ولايةفيبورتلاندومدينةالهادئالمحيطبينالواقعةالمنطقة

الداخلإلىالمحيطمنفتبحرالصغيرةالسفنأماأوريجون

حتىالنهرأعلىسيرهاوتواصل،بونفيلسدبواباتعبر

القنواتنظامأنكما.واشنطنولايةفيباسكومدينة

الجزءاستخداممنالصغيرةالبضائعناقلييمكنوالأهوسة

يصلواأنإلىسنيكنهرإلىالدخولثمالنهر،منالأسفل

تنقلالتيالبضائعبينومنإيداهو.بولايةلويستونإلى

ومنتجات،الغاباتومنتجات،الحبوبكولومبيا:نهرعلى

النفطجة.والمنتجاتوالفولاذ،الحديد

منأنواععلىكولومبيانهريشتمل.الفطريةالحياة

وهى،والتروتة،والسالمون،الفرخأسماكمثلالأسماك

المرقط.السالمونمننوع

النهرطولعلىتنموالكنديةالروكيجبالوفي

البيسية.وأشجار،والشوكرانواللاركس،،التنوبغابات

الجبلية،والكباش،للدببةملاذاالجبليةالمناطقهذهوتعد

الأمريكيالوشقويعيشالأحرأش،وذئاب،الموظووعول

الإلكةوأيائل،الصغيرةالقيوطوذئاب،بالببكاتالمعروف

الولاياتفيبالنهرتحيطالتيالمعشوشبةالأراضيفي

.المتحدة

سد.جراندكولي،أيضا:انظر
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ود!بنما،فيالمدنكبرياتتالثةتعدمدينةكولون

مميتىبنمامدينتيسوىالسكانعددحيثمنيفوقها

منالشماليالجزءفىالمدينةهذهوتقعميجيليتو.وسان

بقناةيلتقيالذيالأطلسيالمحيططرفعندبنماوسط

نسمة.08495الس!!انعددبنما.

مناللاتينيةأمريكافيالمراكزأكبرأحدكولونتعد

التيالحرةللتجارةمنطقةوبها.التجاريالنشاطحيث

خلالمنالتجارويستطهيع،أم3ء9عاممنذبهاأقيمت

!ددونسلعهمويستوردوايصدرواأنالمنطقةهذه

بحركةتججالمدينةأننجدلذا،والضرائبالجمركيةالرسوم

أضحاراسفنترسوكما.البضائعشتىتحملالتيالسفن

تقعالتىحصيستولالبلددقبالةكثيرةدولمنتأتىالتي

فيترسوأحسفناوهده.كولونجنوبمنمقربةعلى

بنما.قناةبعبورلهاللسماحانتظاراالبحرعرض

والتجار،،بالبحارةالمدينةفيالرئيسيةالشوارعتكتظ

والنواديالخمور،بيعأماحشمنال!ضيروبها،والسائحين

لاتخضعمحلاتبهاتوجدكماالقمار.وأندية،الليلية

.زهيدةبأسعارأستجاتامنكثيراتبيعالجمركيةللرسوم

الفقرجانبإلىالفاحشالثراءفتظهرالمدينةمساكنأما

فيالمزدحمةالأ!صاخاوالفاخرةأسدورابينفتتراوح،المدقع

الفقراء.أحياء

علىالتهافتعليهيصاإتكانلمانتيجةكولوننشأت

شقد.أم846عامبدايةمعحدثالذيكاليفورنياذهب

البضائعلنقلبنماعبريمرالحديديةللسككخطأنشئ

منالذهبلمنطقةالإبحاريودونالذينالناسوكذلك

لخطالبدءنقطةبمثابةلتكونكولونوأقيمت.الشرقجهة

أسبنوول،هولهاالأصليوالاسم.الحديديةالسكك

كولمبوسلذكرىإحياءأم098عامكولونإلىوعدل

،أمء.2عامالموقعهذامنبالقربحطقدكانالذي

جراءمننشأوقد.كولمبوسلالأممبانيةكولونكلمةوتعنى

أضشاطاحركةازدياد،أم419عامفىبنماقناةافتتاح

.كبيرةزيادةكولونمدينةفيالتجاري

وتمتد.كولنبالألمانيةواسمهاألمانيا،فيمدينةعولون

ولايةفيمديخةأكبروهي،الرايننهرطولعلىالمدينة

619)531سكانهاعدديبلغويستفاليا.-الراينشمال

والثقافيوالتجاريالصناعيالمركزأيضاتعدكما.نسمة

أرضأياضاينلاند،المسمىالكبيرأسلإقليمالرئيسي

ين.الرا

مدينةلحدودرجياتالخطالراينجستراشنويشكل

حلتوقد.الدائريةشبهالطردتىمنشحبكةوهوبمكولون

قائمةكانتالتىالمحصنةالمدينةجدرانمحلالطرقهذه

التجاريةالمناطقمعظماوتقع.الوسطىالعصورإبانهناك

المناطقأما؟الراينلنهرالغرديةالضفةعلىواسم!ضية

فىويوجد.الشرقيةالضفةعلىمعظمهافيقعالصناعية

العامةوالمكتبات،والمسارح،المتاحفمنالعديدالمدينة

العالي.التعليمومؤسسات

بناءوهي؟المدينةفيمعلمأش!ركولونكاتدرائيةتعد

برجاهامايميزهاوأهم،القوطيالطرازعلىبنىضخم

بمأم57منهماالواحدطولويبلفيالمستدقانالطويلان

بدأوقد.الملونالزجاجذاتالجميلةنوافذهاوكذلك

؟أم088عامإلات!ضملل!ال!ضها،أم482عاملناؤها

الأبنيةومن.الشماليةأوروبافيقوطيةكنيسةأضخمتعدر

بلديةمجلس،الوسطىأحصورافيشيدتانتىأعتيقةا

.ام388عامأنشئتالتيكولونوجامعةأحتيق،االمدينة

وإنتاجالفولاذ،كولونفيالرئيسيةالصناعاتتشمل

الكوبائية،والطاقة،الكيميائيةوالمواد،والجعة،السيارات

العوأنكما.والبتروكيميائياتوالأدوية،والمولدات

المدينة،هذطفيماصنعأولصنعالكولونياباسمالمعروف

المدينةهذهوكانت.أخرىبلدانإلىمنهاانتقلثمومن

الحديدية،للسككومركزامهمانهريامرفأطويلولزمن

التأمينلأعمالمركزاوتعدكبيرا،حديثامطارابهاأنكما

كلها.أدانياكط

تقومالذيالموقعفىمستعمرةاشومانالجنودأنشأ

منقرسطعهدفيذلكوكان،أجوماحولونمديةعليه

قبائلوهم-الأوبيونعاشوقد.السلامعليهالمسيحميلاد

يأتىأنقبلطويلةمدةالمنطقةتلكفي-قديمةجرمانية

وقام.م05عاممستعمرةاتخذوهاالذينالرومانإليها

التاسعالقرنأواخرفىالمدينةبتحطيمالنورمنديون

ومنذ.الميلاديالعاشرالقرنفيبناؤهاوأعيد،الميلادي

ازدهرتالميلاديعشرالسادسالقرنوحتىالوقتذلك

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةمنجزءابوصفهاالمدينة

فرنساواحتلت.المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةانظر:

العاموهوأم81ءو4917عاميبينأعترةافىكولون

وأصبحت.فرنسامنعليهابروسيافيهاستولتأتيا

.أم871عامالمتحدال!مالوطنمنجزءاكولون

دمرأم(-459ا)939الثانيةالعالميةالحربأثناء

إلىذلكوأدى،بالقنابلكوئونمنكثيرةأجزاءالحلفاء

نأبعدإليهاعادمعظهمهبمأنإلاسكانها،منكثيرهجرة

أصابهاالتيالاجزاءبناءأعيدماولعرعان،الحربانتهت

.الدمار

لفن.ا،القوطي:أيضاانظر

.كولونلعطر،ا:لظرا0عطر،لوئيالكوا
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فىكلويدغر!بتقعمحديحكمذاتمقاطعةكولودن

سكانهاعد(ديبلغ.بايكولوينبلدةمنوتدأرويلز

فيهمايعملاللتانالرئيسيتانوالمهنتان.نسمة.00654

أمابمالغاباتفيوالعملالزراعةهماالداخلفيالسكان

مثل،اعسياحيؤمهاالتيالأماكنفإنالسواحلطولعلى

المتعةطالبيوالزوارمنكثيراتجذبوأبرجيل،بايكولوين

قي،ري.نشاطمنطقةأيضاأبرجيلوتعدوألاستجمام

كلويد.:أيضاانظر

ذاتكلابمنتهجينهاتمالكلابمنسلالةالئولي

.الميلاديعثسالسالغالقرنخلال،أسكتلنديأصل

حراسةفىاالكلبهذايستخدمونالأسكتلنديونوكان

معالحالهوكما،الكلبولهذاعليها.والسيطرةأغنامهم

تقلباتمنيحميهكثشعر،الأخرىالرعيكلاب

حادوبصركبيربذكاءالكلابهذهوتتمتع.الطقس

وتوليبالأغنامللعنايةمهيأةيجعلهامماالعملعلىوإقبال

البريطانيونالمستعمروناصطحبوقدعليها.الحفاظأمر

القرن.خلالأمريكاإلىهجرتهمعندمعهمالكلابهذه

نأبعدالأليفةالكلابهذهاقتناءوشاععشر.الثامن

الملكيلدمقرمنهاالعديدفكتورياالإنجليزيةالملكةجلبت

عشرسعاتىالقرنمنالستينياتفىوندسوربقلعة

.الميلادي

شعرذونروالكلابهذهمنشيوعاالأكثروللنوع

قصيرشعرذ!-فرولهآخرنوعويوجد،وخشنطويلوافر

القاتمالاةسودفمنها،متعددةألوانذاتوهي.وناعم

الأسودومنماكا،بالأبيضالبنيومنها،بالبنيالمشوب

أيضاومنها،للصفرةالضاربوبالأسمربالأبيضالمشوب

65بينال!وليارتفاعويتراوحبالأسود.المرقطالأزرق

كونهإلىوبالإضافة.كجم43و32بينووزنه،سم66و

للحراسة،كلب،بمثابةكذلكيستخدمفإنه،للرعيكلبا

.العميانوقيادةالإنقاذ،مهماتوفي

فيعالمأم(.835-)3917ألكسئدر،كولي

إلىكولىها-شالمولد.أسكتلنديوجراحالطبيعيالتاريخ

الحربيةالبار-جةمقعلىأم982عامأسترالياغربي

كانتوالتيبارميلياالسفينةحراسةفيكانتالتيسالفور

قدوكان.الجديدغالمستعمرةإلىالأوائلالمستوطنينتقل

نهوجنوبىالواقعأ!المنطقةبريستونوالليفتنانتهواكتشف

كوبى،نهر:الثلاثةالأنهارعلىالأسماءأطلقاكما.سوان

فيجراحاكوليعمل.مارجريتونهر،بريستونونهر

مأ835امءإلىأم832عاممنالفترةفيالمستعمرة

بأسكتلندا.أبردينمدينةفيولدقدوكان

.ةقنا،بنما:ن!ا0معير،الييركو

وإحدىفرنسيةكاتبةم(.4591-1)873فىليت

عنعبرواالذينالقلائلالمحدثينالفرنسيينالروائيين

فيهابثتوقد.كتاباتهمكلفيبالطيعةالوثيقأليتباطهم

والتعاملحيوانأونباتكلحبأظفارهانعومةمنذأمها

معهما،واللطفبالرقة

الإحساسذلكوانعكس

اثارهاوتميزترواياتها.في

للعواطفالبارعبالتحليل

كانتولأنها.الحسيةوالمتع

أبرغنديا،إقليمفىتسكن

العطورصورتفقد

الذيوالجمالوال!لوان

كما،الإقليمهذابهيزخر

صليتتصويركتاباتهاعنيغبلم

الباريسية.الحياة

عنكتاباتهاخلالمن-خاصةبصفة-كوليتتعرف

رواياتهاوتعكس.الغيوراتوالنساءالعاشقاتالنساء

القرنمطلعإبان،الذاتيةحياتهاسيرةمنكثيرةجوانب

علىأضفتحيثالنظر،ثاقبةكانتوقد.العشرين

تبلىلاحتىالديمومةمسحةومواقفهارواياتهاشخوص

الزمن.بمرور

إن-ساوفينسانفيكوليتجابرسلسيدونيولدت

أربعالأدبيةأثارهاأولوكانأوكسير.منبالقرببواسيه-

سمتهالفتاةذاتيةسيرةتمثلأم(409-0091)روايات

المتشردالمشهورةالأخرىرواياتهاومن.كلودين

ام(بم)239النضجام(؟العزيز)029أم(بم)019

ام(.)459جيجىأم(،)339القطأم(،)929صيدو

كوليتمجموعةبعنوانقصصيةمجموعةلهاونشرت

001الكتابهذاتضمنوقدام(،)839القصصية

بينالفترةفيكوليتكتبتهاالتيالأقاصيصمنأقصوصة

.ام49وه8091

بريطانيعالمأم(.951-ا؟)476جون،كوليت

كماالنصرانىالدينيالتعليمروحإحياءفىأثروقسومعلم

الاتجاهروادأحدويعدإنجلترا.فيالكنيسةإصلاحفىأثر

الإنجيلية.للدراساتالمعاصر

أكملثمأكسفورد،جامعةفيدراستهكوليتبدأ

متأخرةمرحلةفىوقاموإيطاليا.باريسمنكلفيدراسته

المقدسةالدينيةالنصوصعلىالعلمانيةمبادئبتطبيق

فيبرهنوقد.بولسالقديسرسائلعلىوبخاصة



لفينكا،ليدجكو472

نأومؤلفاتهمحاضراته

وثائقإلاماهيلولسرسائا!

شخصانتحلهاتاريخية

فيأضصرانيةايعلمأنحاول

هذاوجاءبها.د!يدينعالم

للن!ةمخالفاالجريءالرأيمما

جميبمأنترىالتىالتقليدية

وحىالمقدسةالنصوص

كوليتجون.إلهي

دأبقسا،وبوصفه

رحالفيهاينتقدكانومواعظخطبإلقاءعلىكوليت

الدنيوية.الشؤونفيلالانهماكالكنسيةوالمجالسالدين

حعبادةالأخرىالفسادمظاهرمنكثيرعلىاعترضكما

تهماهذهالجديدةأفكارهعليهجلبتلذا،.المقدسةالاثار

بالهرطقة.

التجارأبناءأحد!انو،لندنفيكوليتؤلد

سانتل!صليةعميداأم05ءعامشىوأصبحالأثرياء.

سانتمدرسةأم905عامفيوألمس!،لندنفيبول

أيضا.لسدنفيبول

لي!لرا0(م3391-2781)لفينكا،ليلىجكو

وقدأم(.929أ-)623المتحدةللولاياتالثلاثون

عف،أم029عامفي!اهاردارنرأصلرئيسنائباانتخب

مدتهاكاملةرئاسيةلجولةبالانتخابفاز.هاردينجوفاة

.أم429عامفي!شواتأربع

نادىفقدبمالمتناقضاتبفترةرئاستهفترةوعرفت

أنهإلاوهادئاخجولارجلالكونهالبسيطةبالحياةكوليدج

!انحيث،أ!ساخبةاالعشريسياتفترةخلالالبلادرأس

كوليدجأنمناشغموعلىجدا.شمائعااللامبالاةسلوك

أصرادبينثبيرةبشعبيةحظيفقدالاقتصادأنصارمنكان

أمحام.االرخاءمنتمئدفترةمسرثشعب

قريةوهينوشلليموثفيكوليدجكالفينجونولد

.المتحدةالولاياتفيفيرمونتولايةفيوودمعتوكقرب

عاميبينماسالثمومميتسلولايةحاكماوبرز

لانتخاباتنفسهحصوليدخيرشحأ3.أم29و.1891

.أم289عامفيبدأتالتيالرئاسة

يصفيشائعمعدمعويمرضالهيفةأوالكوليرا

العالم.منأخرىأجزاءفيأيضاالمرضيتفشىآمسيا.

الفممةتسمىضمةش!!لفيبكتيرياالكوليراتسبب

المياهطريقعنالمجهريالحيالكائنوينتقل.الهيضية

.المرضبهذاالمصابينالأشخاصببرازالملوثةوالأطعمة

الهيضيةالضمةتدحلعندمابالكوليرا،الإصابةتحدث

تفرزالأمعاءيجعلالذيالكوليراذيفانوتطلقالأمعاء،إلى

إسهالمنالمريضفيعاني،والملحالماءمنكبيرةكميات

بنفسوالملحالماءتمتصأنتستطيعلاالأمعاءلأنحاد

الماءلمسائلفقدانويسبببها.يفرزانالتيالسرعةمعدل

يعالجلموإذا.الجسمكيمياءويغيرحادا،جفافاوالملح

وربما،صدمةحدوثإلىيؤديأنيمكنذلكشإنالمريفر،

تنتهىالصحيحةبالمعالجةأنهإلاالأمر،اآخر!ىالوفاة

قليلة.أيامبعدال!صنيرا

محلتحلخاصةبمحاليلليراال!ضالأطباءيعالج

عنالمحاليلهذهأخذويمكن.المريضلدىالمفقودةالسوائ!

أكثرالأوردةطريقعنوالمعالجة.وريدياأوالفمطريق

فىخاصة،متيسرةغيرتكونالغالبفىول!ضهاشعالية

يمكن.بالمرضالإصابةحدوثيكثرحيث،اشيفيةالمناطة!

يتكونوالكوليرالعلاجالمنزلفيمحلولتحضيربسهولة

ملاعق)4جم2و.الملحمن(صغيرة)ملعقةج!ا5من

تتنا!سبأنويجبالماء.منلترل!صلأسسكلامن(صغيرة

المفقودةالسوائلكميةمعللمريضالمعطاةأصسائ!!احصمية

.الإسهالبسببلديه

تسهيلاتتقديمالكوليرأمرضمنالوقايةأتتصلبو

تطويرتموقد.المرضتفشيومنع،العامةالصحةلتعزيز

الأشخاصلدىفعالغيرول!صنهالمرضضدلقاح

واسعةالكوليرافيهات!صن!ناطقإلىيسافرونالذين

ال!نتشار.

-5781)يلصمو،تيلر-جيلىليركو

الموسيقيةبمؤلفاتهنجمهلجعبريطانيمؤلفأم(.129

لونجفلولقصيدةوضعهاالتيوالأوركستراليةأجةالكورا

فيعبقريتهتجلتالعملهذاوفيهيواثا.بعنوان

أعدكماقمتها.فىللأوركستراالمتنوعأخنياألاستخدام

جماعئا،تؤدىالتيالأخرىالفنيةالأعمالمنكثيرا

ولد.للمسرحالموسيقيةالأعمالمىالكثيرقدموكذلك

دولإحدىمنطبيباأبوهوكان.لندنفيتيلركوليريدج

المو!ميقيةعلومهتلقى.إنجليزيةفهىأمهأماإفريقيا،غرب

شهرةواكتسب.بلندنللمومميقىالملكيةالكليةفى

بريطانيامنكلفيالمومسيقيةللفرققائدابوصفه

الأمري!صة.المتحدةوالولايات

جزيرةفيكولينجبالسلسلةتقع.!جيال،كولين

بعضويس!يهاالأسكتلنديةالهايلاندإقليمفيسكاي

الرئيسيةالجبليةالسلسلةوتسميكوخولنزأوكولنزالناس

وخ!لوتدورأكم.طولهاويبلغالسوداء،كولنز
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يبلغالتيألاسديرإسقرقمةهيفيهاقمةوأعلى.كورسك

وهناكالب!خر.سطحمستوىفوقأم،900ارتفاعها

ويضماء،الحيكولنزيسميالسلسلةمناخرجزء

البحر.سهطحمستوىعنم773ارتفاعهاويبلغجلاميج

بريطانيا.فيانحداراالجبالأكثرفهيكولينجبالأما

كالش.ولؤسكاي؟إقليملاند،الهاي:أيضاانظر

الفدائي.:انظرالكومالدو.

لشخصي.اسوبلحاا،سوبالحا:نظرا.لكومبيوترا

)الحواميب،سوبلحاا:نظرا.لشخصيالكومبيوترا

الشخصي.الحاسوب(بمالعملومحطاتالشحصية

الأممية،الشيو-ثيةتعنيلعبارةاختصارالكومدثيرن

أسسهاوؤلى.الثالثةالأمميةاسمعليهايطلقماوكثيرأ

لتنظجملكو!2أم،919عاملينينإ..فالشيوعيالزعيم

دولة.كلفراالشيوعيةالأحزابطريقعنالثورأت

مندوبينالد(لمختلفمنالشيوعيةالجماعاتوبعثت

وقامموسكو.مدينةفيعقدتالتىالمؤتمراتلحضورعنها

ما439!امالكومنتيرنبحلالسابقالسوفييتيالاتحاد

الحربفيحلفائهتجاهالطيبةوالنواياالصداقةعلىدليلا

ام(.459أ-)939الثانيةالعالمية

لشيوعية.ا:أيضاان!

فيوتقعا،لروبكومندرجزرتتبع.!جزرعومئدر،

وتسمىكامشات!صا.جزيرةشبهمنالشرقإلىبيرنجبحر

تقدرمساحةالجزرهذهوتشغل.كومندورسكيجزرأيضا

وميدنيبيرنججزيرتيوتشمل2،أكم852)بنحو

جبلية،-ضروهي.صغيرتينأخريينجزيرتينإلىبالإضافة

ويعملالتندارا.ان!:التندرا.نباتاتسطحهامعظمتغطي

للثعالب(مزارويديرون،الأسماكصيدفيالسكان

لودها.وجىفرائهاعلىالحصولأجلمنالبحروفقمات

بحر.،بيرج:أيضاانظر

الإعلاممكتبتعنيلعبارةأختصارالكومدمورم

أهدافهأهموكان،ام479عامالمكتبهذاتألسه!.الشيوعي

جريدتهيصد(رهكانمنشوروأهم.الشيوعيةالدعايةبث

.الشعوبديمقراطيةأجلمن،دائمسلامأجلمنالمسماة

حلفباس!عرفتالتىالمعاهدةبعدفيماعنهانبثقوقد

الاطلسيشما!!لحلفالشيوعيالفعلردبمثابةوكانوارسو

وخل.ام949عامالشيوعيةغيرالدولأقامتهالذي)الناتو(

.أم569عامالأمرنهايةفيالكومنفورم

وأ،ولايةليعني-أحيانا-يطلقمصطلحالكوملولث

لهذاوليس.الدولأوالولاياتمنمجموعةأو،دولة

يأوبمقدور.الدوليالقانونفيدقيقتعريفالمصطلح

بتقديمفيهاتتعهدمعاهدةعلىتوقعأنالدولمنمجموعة

ثمومن،لبعضبعضهاالاقتصعاديأواسحياسىالدعم

يقصدكانوقد.الكومنولثمصطلحنفسهاعلىتطلق

فييلتقونالناسمنمجموعةالما!يفيالمصطلحبهذا

الرفاهيةوتوفيرالمشتركةالمصلحةأجلمنللتعاوناتحاد

للجميع.

اسمهافإنلذا،الولاياتمنعددمنأسترالياتتالف

بكومنولثمايسمىوهناك.الأسترأليالكومنولثالرسمي

وأستراليا،وكندا،بريطانيا،:مثلبلدانايضمالذيالأم

يطلقأنالممكنومن.الأمكومنولثانظر:ونيوزيلندا.

منبعضاونجد.الكومنولثاسمالمتحدةالولاياتعلى

اسمنفسهاعلىتطلقالمتحدةالولاياتداخلفيالولايات

وفرجينيا،،ماساشوسيتسولاياتوهي،الكومنولث

وكنتاكي.

يطلقاسمالكومنولثالعاب.ألعاب،الكوملولث

الأفرادفيهايشاركالتيالمفتوحةالرياضيةالمنافساتعلى

.الأمكومنولثداخلمنأقطارايمثلونالذينوالفرق

كلواحدةمرةالدورةهذهتقام.الأمكومنولثانظر:

كلبينتفصلالتيالزمنيةالفترةمنتصففيسنواتأربع

وتقام.الأوليمبيةالألعابدورةلقاءاتمنلقاءين

دولأقطارمنمختلفقطرفيدورةكلمنافسات

الكومنولثألعابدورةلقاءاتأماكن

المكانالسنة

هاملتون0391

لدن4391

سيدني3891

الثانيةالعالميةالحرببسببتعقدلم4296-1491

ندوكلاأ0591

لكوفرفا4591

كاردف8591

بيرت2691

كسجستون6691

نبرهأد0791

يستتشيرلقكرا4791

إدمونتون7891

برزبير2891

نبرهأد6891

وكلاندأ0991

فكتوريام4991

القطر

كندا

إنجلترا

ليامشراأ

يلمدانيوز

كمدا

يلزو

ليااسترأ

يكاماحا

سكتلنداأ

يلسدانيوز

كندا

ليااسترأ

سكتلنداأ

يلندانيوز

كندا
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اغراس!!أضالمم-ائضيو.إتس!واأرحكلتقامالكومولثألعابدورة

سيوريلمدا.شلاسدأش!ىأقيمتالتىأم099عاماعابأدورة

فيالألعابهذهفيالمشاركونوشنافس.الكومنولث

لعبتانوهناك.الرياضيةالأأسعابمنأنواععشرةمنواحد

والسباحة،،اغوىاألعابهما:الدوراتكلفىثابتتان

.أخرىإلىدورةمنتتغيرالمتبقيةالثمانيالألعابلكن

اللقاءاتفيالدولفيهاتنافستالتىالألعاببينومن

والبولينج،،الريشةوكرة،بالسهامالرماية:السابقة

والجمباز،،والمبارزة،الدراجاتوسباق،والملاكمة

والمصارعة.،الأثقالاورفع،والرماية،والتجديفوالجودو،

ألعاباتحادمجلستسمىهيئةالدورةعلىوتشرف

لكومنولث.ا

فيعضوالمتحدةالمم!صةأنمنالرغمعلى

هذهفيمنفصلةفرقلأرلغتشاركأنهاإلا،الكومنولث

وأيرلنداوويلز،وأسكتلندا،إنجلترافرقوهي،المنافسات

وجيرسي،،مانجزرمنكلتشترككما.الشمالية

منفصلة.بفرقوكيرنزي

يحص!!،الأوليمبيةالألعابدورةفيالحالهوكما

علىالكومنولثألعابفعالياتفيالفائزالفريقأوالفرد

فضية،ميداليةالثانيةالمرتبةفيياتىوالذي،ذهبيةميدالية

برونزية.ميداليةفيمنحالثالثأما

ختامحفلفياشتراكهمأتماءالمشهدروعةإلىالمحتلفةالأصااقئلى

الميدالياتمنقدرأكبرالرياضبنمناثنانحصد

الرياضيانوهذان.ميدالياتتسعمجموعهابلغالذهبية

منالفترة)فىهوسكينزبيلالبريطانيالمبارزهما

)فىوندنمايكلالأسترالىوالسباحأم(،079-أ589

الميدالياتمنعددأكبرأما.أم749-أ669منالفترة

كانتميدالياتسبعكانفقدامرأةعليهتحصلالذهبية

الأستراليتينالقصيرةالمسافاتعداءتيمنكلنصيبمن

ام(،549و0591دورتي)فيجاكسونمارجوري

ويعدأم(.829-أ079منالفترة)فيبويلورايل!ت

سجلأكبرصاحبآدمزفيليبالأستراليالأهدافرامي

متسابقعليهايحصلالتيالميدالياتمجموعحيثمن

7و،ذهبية)6ميدالية41علىحصلفقد؟الرجالمن

التىالثلاثةاللقاءاتفىنالها(،واحدةوبرونزية،فضية

عددأكبرأما.ام099إلى8291منالفترةفىأقيمت

7)ميداليات!بيئفقدامرأةعليهحصعلتالميدالياتمن

0791منالفترةفىبويلرايليننالتها(فضية2وذهبية

سميثجراهامالكنديالسباحوحصل.أم829إلى

.أم789عامواحدةدورةفيذهبيةميدالياتستعلى

ميدالياتخمسعلىأمشراليتانمعيدتانحصلتكما
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دسيماالعا-اءةوهماواحد،لقاءفيمنهمالكلذهبية

عاملويسهايليوالسباحة،أم389عامنورمان

.أم099

الألعابمنالكومنولثألعابتطورت.تاريخيةنبذة

كوبرأستلى.جالإنجليزيأقترحفقد.القديمةالإمبراطورية

بإحدى!شبهموضوعفيالإمبراطوريةالألعابإقامة

التياشياضيةالألعابدورةوعقب.أم198عامالمجلات

ريتشاردالأستراليالرياضيأحيا،م8091عامجرت

شعوببينالمنافساتفعقدت،أخرىمرةالفكرةكومبز

منجزءاوكانىتم،1191عاملندنفيالإمبراطورية

الخامس.جور!الملكتتويجاحتفالات

هاملتونما-ينةفيرسميةإمبراطوريةألعابأولأقيمت

المنافسةأسموعدل.أم039عامكندافيأنتاريوبمقاطعة

البريطانيةالإمبراطوريةألعابدورةإلىام459عام

فيالامحمصذاتحتالمنافساتوأقيمت.والكومنولث

مناطورية"لم"إمبمكلمةواستبعدتبكندا.فانكوفرمدينة

كلمةاتمعدتأعوامبثمانيةذلكوبعد.الألعابمسمى

الكومنولثلألعابدورةأولوأقيمت.أيضا!البريطانيةلملم

بكندا.ألبرتابمقاطعةإدمونتونفي

الألعابعانصتكما-الكومنولثألعابعانت

أقطارؤاطعتفقدالدوليةالسياسةتقلباتمن-الأوليمبية

منا!مباتؤنيالألعابهذهالسوداءالإفريقيةالكومنولث

الكومنولثداخلأخرىلدولمعارضتهاعنتعبيراعديدة

إلغاء)قبلإفريقياجنوبدولةمعرياضيةصلاتذات

التفرقةبباسةألغتأنوبعد(.العنصريالفصلسياسة

التى،أم9لمأ4دورةفىإفريقياجنوبشاركتالعنصرية

لأكثرامتدكياببعدبكندافكتوريامدينةفيأقيمت

سنة.ثلاثين

الدولمنلمجموء،دوديةمنظمةالأممعومدولث

تحت/عاشتالتيالأخرىالسياسيةوالوحداتالمستقلة

94ومعهابريطانياالمنظمةهذهوتشمل.البريطانيالحكم

كمالبريطانيا.مستعمراتمايومفيكانتمستقلةدولة

والمناطقالمقاط!اتمثلسياسيةوحدة25علىتشتمل

كونجهونجتسليمقبلوذلكالبريطانيةالحمايةتحتالتي

.أم699عامنهايةفيالصينإلى

العالم/سكانربعنحوالأبمكومنولثأعضاءويشكل

وشفاوتتقرليبا.الارضيةالكرةمساحةربعأيضاويشغلون

فبعض.والثروةالحجمحيثمنالمنظمةهذهفيالأعضاء

غنية.صضاعيةدولوكنداوبريطانياكأسترالياالدولهذه

بينما.صتفع5معيشىبمستوىالدولهذهشعوبوتتمتع

فينيجيرياأوكينياآ!ميا،قارةفيوباكستانالهندتعد

تنميلازالتالتيالناميةالدولعلىأمثلةإفريقيا،قارة

وتعداقتصادياتها.تطويروتحاولوزراعتهاصناعاتها

فقيرةدولة،المنظمةهذهاعضاءأحدوهي،بنغلادش

.مستوىأقلإلىالفرددخلنسبةفيهاتنخفض

يسكنهاحيثسكاناالكومنولثدولأكبرالهندوتعد

حيثمنأكبرهاكنداتعدبينما.نسمةمليون085

دولأيضاالأمكومنولثبينويوجد.الجغرافيةالمساحة

عددينخفضالتيونيفيسكيتسسانتمثلجداصغيرة

دولتانوهناك.نسمةألف05منأقلإلىفيهاالسكان

ناوروهماالهادئالمحيطجزرفيالعالمدولأصغرمن

العضويةحقحيثمنخاصوضعمنهمالكلوتوفالو،

.الأمكومنولثفي

منعددفيالحكمفيبنفوذتحتفظبريطانياولازالت

تمارسكما.الكومنولثفيالسياسيةالوحداتهذه

هذهفيالحكوماتعلىالنفوذبعضونيوزيلنداأستراليا

.الدول

التعاونهوإيجابيبتقليدالكومنولثدولوتتمتع

مجموعةوهناك.المشتركتاريخهابحكمبينهافيماالمثمر

الأمكومنولثوكالاتبتنفيذهاتقومالتنميةبرامجمن

منمجموعةهناك،المثالسبيلفعلىالأعضاء،بالدول

تقدمالفنيةوالمساعداتالاقتصماديةالمساعدأتبرامج

الوكالاتبعضتقومكما.المجموعةفىالناميةللدول

مختلفةقطاعاتفيالدولهذهبينالوثيقالتعاونبتنمية

والصحةوالتعليمالفضائيةوالاتصالاتالإعلاممثلى

كومنولث)سكرتارية(أمانةوتشرف.العلميةوالابحاث

وإدارتها.وتنسيقهاالبرامجهذهقيادةعلىالأم

الأمكومنولثلرؤساءقمةمؤتمروآخرحينبينويعقد

هذهفيويتم.الدوليةالقضاياحولالنووجهاتلتبادل

المشتركةالاقتصاديةالتنميةأهدافتعريفاللقاءات

وتحديدها.الخارجيةوالشؤون

وتحقيقالسياساتبتنسيقالدولرؤساءويقوم

بتنفيذملزمينغيرالدولأعضاءأنغير.المرسومةالأهداف

.اللقاءاتهذهفيإليهاتوصلواالتيوالقراراتالسياسات

هؤلاءيمثل.الأمكومنولثفيالمستقلونالأعفاء

البريطانيةوالمناطقالبريطانيةالمستعمراتمجموعالأعضاء

الوقتفيواحتفظتاستقلالهاعلىحصلتالتيالسابقة

منالرغموعلى.الأمكومنولثفيبعضويتهانفسه

دولةلكلأنإلاالدولهذهبينالتقليديالوثيقالتعاون

الخاصة.مصالحهاوفقالخارجيةالسياساترسمفىالحق

الأمكومنولثفىالمستقلونالأعضاءجميعويعترف

رمزيةالرئاسةهذهولكن.المنظمةلهذهرئيساببريطانيا

علىصلاحياتأوسلطاتأيلاتحم!أنهابمعنىفقط،
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الدولهذهبينمندولةعشرةخمسوهناكالأعضاء.

نفسهالوقتفىتعترفملكيةدولبريطانياإلىبالإضافة

لهاصغيرةمجموعةهناكبينمالها.رئيسةبريطانيابملكة

منظمةأعضاءنصفمنوأكثريحكمونها.ملوك

.جمهورياتالأمكومنولث

هناك(.التابعة)البلادالبريطانيةالحمايةتحتمناطق

وتدار.البريطهانيةالحمايةتحتلازالتالتيالمناطقبعض

وبعض.الأمكومنولثفىأعضاءبوساطةالمناطقهذه

بينما،ذاتيةلحكومةالاستقلالإلىسبيلهافيالمناطقهذه

فىترغبالسكانقليلةأوجداصغيرةأخرىمناطقهناك

اضيطانية.الحمايةتحتوضعهافىالالمشمرار

دمجهاتماشبريطانيةالحمايةتحتالتىالمناطقومعظم

شمتعأنيعمى:هذا.البريطانىالتاجحكومةتحتلتصبح

هذهكانتوقد.البريطانيةبالجنسيةالمناطقهذهمواطنو

التاجمستعمراتأوالمستعمراتالسابقفىتسمىالمناطق

المناطقتلكمنممطهقةكلفىالحاكمويعتبر.البريطماني

تعيينه.البريطانيةالحكومةتعتمدأنبعدفيهاالأولالمسؤول

وتقوم.المناطقهذهفيالسلطاتبجميعالحاكمهذاويتمتع

سلطاتالحاكهـايمنعحيثالمناطقهذهفيتشريعيةمجالس

فيمستقلةأصبحتالمناطقهذهوبعضجدامحدودة

منجزءابوصفهئح!ص!الايزالمعظمهاول!شتماما،الحكم

الحمايةتحتمناطقمصطلحويطلق.البريطانيةالأراضي

أنواعاتشططأسسياسيةاأصحداتامناخرىأنواععلىأيضا

والإدارة،البريطانيالتاجحمايةتحتمناطقتسمى

والأقاليم.،الذاتيالحكمتحتومناطق،المشتركة

تتمتعوهي.البريطانيالتاجحمايةتحتمناطى

ولا.البريطانيالتاجتحتدمجهابعدالذاتيبالحكم

العموممجلسقراراتإلىالوحداتهذهتخضع

وحدةباسمخاصقراربحقهاصدرإذاإلا،البريطهاني

سها.معينة

بوساطةالوحدةتدارالحالةهذهوفىالمشتركهالإدارة

دولةكلوتتحملفيها.مشتركةمصالحتجمعهمادولتين

دائرةفيالداخلينوالأفرادالقطاعمسؤوليةمنهما

اختصاصها.

أوضاعهاتحكممناطقوهىالذاتيالحكمتحتمناطق

كومنولثدولإحدىوتقوم.مستقلبش!صلالداخلية

والشؤونالدفاعشؤونلمادأرة،نفسهالوقتفى،الأم

استقلالهاإعلانحقالمناطقولهذهعنها.نيابةالخارحية

وقت.أيفىال!صام!!

الأستراليةالحكومةحمايةتحتمناطة!وهىالأقالع؟

اختيارهيتمإداريحاكمإقليمول!ظ!.ليوزيلنداح!صمةأو

وفي.نيوزيلنداحكومةأوالأستراليةا!صمةبوساطة

جميعالإداريالحاكمهذايخول،المناطقهذهبعض

الأخرىالمناطقبعضفييتقاسمبينما.السياسيةالسلطات

الشعب.منمنتخبممجلسوالصلاحياتالسلطات

وتدير.الذاتىبالحكميتمتعأصبحالمناطقهذهبعض

الدفاعشؤوننيوزيلنداوحكومةأسترالياحكومة

المناطق.!ذهلجمئالحارجيةوالعلاقات

إلىينظر.الأمكومنولثفيالاستشاريالوضع

ويشتركونالأعضاءيتفهتحيثناد،بمثابةأ\عبماكومنوأث

ولكنالعالميةوالقضاياوا!بادئالأف!صاربعضمناقشةفى

)سكرتارية(أمانةتعيينتموقد.بتنفيذهااحدهملايلتزم

فيالأعضاءالدولوتمول.ام659سنةالأمكومنوأث

مدينةالرئيسيومقرها.العامةالسكرتاريةهذهالكومنولث

-------صص

حر---يريطاليارور!قيحص

للأ-ا"المحيط--ح!-

طارو!حل!هرص-صبأكم!نلن-!**--!-

فو!!!ثقزو!ولطاسليةوبمبركبص!طمات-مالط!،رح!

لدعاول--اللحواولارلودا-كاءأا!غلاثثىفولهالعدكولعالمحيط*

الهادئالمحيطحا!بغبحهـ/لما\.قياللوييليكاسار!جامديافاليزلاحررسليمالأ1؟كيرساتي

خرلحرسادي!حه-لم!ح!تركيدتجخربل!شاآ:أوغند"،لايمنلهااللالدلكاكيىلسماسإترلاتهعيليالاالحاإيدةلاولو1!21

أ،صاأكىتندائلاستيشللملد6يا-سنغافوره..!-"ا.تولمحالو
اتوكيلاود!سر&دليحيريا.413لى*أ

-ءساموالأ؟جرركوك../

العربله.بي،هيلالةسالت!ؤاصيا!ويم!اثهلاإلمحيط!فالوا.// .تونغأليلويجريره..مجموشكدرلىلعاارميالويأ!يى..الرلطاتيأثررخاحريزه

*-ص4*ءوالهدديسوازيلاكيسوجبىالمحيطيخرء7لورثوك

لا-3ءللدداصىء

-!العوكلالدحررليور

ء-لرلطاليانطاق..وماكدولادهيردجرركاكا

-------لألتاركتبكيا:..-كاءص

-----روسكيع-3الأنتاركلخكىاع!نراليافطائس-ء--الكومنولثاعضاء*
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الأمكومنولثأعفاء

السياسيالوفحالموقعالس!يالمي--الاسمالوفيالموقعالاسم

-أالمهـسقلو3الأعفهـاء

ملكئةافريقياليسوكوأ!يهالهادئالمحيطاشراليا

جم!وربةالمتوسطالأبيضالبحرمالالاأو!ير!الكاريبحالبحروياربوداأتجوا

ملكيةآممياهاليزيااجمهوريةأفر!ياأوغندا

جمهوريةإفريفياأملأوي!لكيةألمحمطالهاد!أالجديدهبابوانمينيا

ملكيةدئلهاالمحبطايشيولرمولى!جمهوري!سياآباكستافي

لمجةجمهورلريقياإموزمبيقجمهورل!إفريقيانابتسوا

جمصربةإفريقيالاميجباأهملكئهالبحرال!ساربربهـارباد،لر

صموريةالهادئألمحيطثاوروأم!كئةآسيابروئماي

جمهوربةإفريفيانيجيريا!ملكيةأورلبابريطانيا

ملكنةالهادفىالمحيطالهنديملند!أمل!كئةادولسكلأمريكابليز

البريالاذ4جمهوريةالحمايهع!حصهوريةآسيابنغلادلق

الريالاتي!اطمايهتحتأنتاركتيكاالبريطانيةأفتاريمممكاجمهوريةالكاري!البحروتوبابرترينيداد

اليرلطانيةاطمالمحةلمحتالكاري!ىاليح!أنحويلاجمهوريةإفريقياتنزافهيا

ءعس!8ء.ملكئةالهادئ!لطلوفالو

البريالالي!الحصايه!ألاطلسىألمحيطيرمودأملكيةالهادئالمحيطتو!نهما

البريطانيهالحماقيمختإوروباطارقجبلملكحةالكاريبمالبحرجامايكأ

الرلهنيايا!الححاتحتألالأطلسيانثمالمحيطالفوكلاندجزرجمهورقيإفريقياإفريمياجنوب

3-"!.!بررحمهوري!يقيافي!مبماجما

البريطماتيهالحمايه!تالبهاريبىاليحوكيمنجزرجدالوريةالحنولمهأمريكاجيرينادا

البردبريط!ائيالحمال!دناتححتالكالنديييالبحرأوكايكئوسجزلررت!ركشملكيةالأطلممسالمحيطالبهامابيزر

البريطانميةألحمايةئح!الأطلسىالمحيطهيلانةسانتجمصريةالهنديألمحبطألملالديئىجزر

البريط!انيةالحمايةتحووالكارجمطالبحرالبريطانيةآيلاندلأفيرجينملكبةادهادئالمحيطآثلاندذسولوموفي

البريطانيةالحمايةتحتالهادئألمحيطبتكرفيجزدمجموعهجمهوريهالكارب!اليحر!ومينيكأ

البريطانيةالحسمايةتحتالكاريبيالبحرمودئديراتجمهوريةإفريقيازإمبيا

البريطاني!ألحهايةتحتالهنديالمحيطالهديالمح!طنطا!جمهوريئإفريميازصبابوى

الر*طانيص!وريئالهادكأألمحيطالغربيهلمماهوا

-ء--."ملكيةالكاريرالبحر،الجرينادينفينسنثسانث

البريالاليالماجسصأسساكوبمهوجملكيةالكاريبيالبحر،نيفبعريهه!رلممان!

م6991عامئهاية

بالصين(ألحقتثمأملكيةالكاريبيالبحولولييابممافث

لأستراليمادالعلأأكالماجمههوريةادهنديإلمحيطلم!رلبلأنكا

لأستراليالابعإفليمأنتاركتكهاالأسمتراليةأتارىبئىجحهوريهآسياسنغافولى"

لأشألياتابعإكلممتيموربحروكارث!رشمورألبزرملكيةإفريقيايموأزيلالد

لأصإدياتابمإقيمالهئديالمحيطومكدونالدهيردجزرجمهوريةإفريغياسيراليون

لأ!سرألياقابعإقليمالهنديإلمحيطالمرجمافيبهحرجزرجمهوريةالهديايىجهـزرسيل!هل،

لأسترإليادأبعإقليمالهندياءشيطكوكوسجز،ووةجمهوريةإفريقباكانا

لأسترألياتابعإقاليمالهادئالمحي!نورفوكجزير؟جم!ريةالحنوليهأكري!ساكايانا

لأسشراليالايعإقليمالهنديالمحيطايلاندكريسماسحصهوريةالهاد!طإلمحيطفالوأقو

بنيوزيلندامركبط!مماطقأجمهوريةالمتوعطالأليضادصق!ر!

الذاتيالحكمالهادكأالمحيطجزركوكأحصهوريهإفريقياالكاميروفي

الذأتيأىمالهادئالمحيطنييويجؤير؟أطكبةالشماليهأمربكاك!دا

لنيوزيلند!تابجإقليمأنتاركتيكاروسهحهميةأجمهوري!الهادئألمحيطكيرلماتي

لميوفييلندأقابعإقليمالهادئالمحيط!توكي!لاوجمصريةإفريقياكيتيا
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والمؤتمراتاللقاءاتبتنظجمالعامةالأمانةوتقوم.لندن

أنهاكم.الأمكومنولثأنشطةوتنسية!المعلوماتوتوزيع

وتقوم.الفنيةللمعوناتالأمكومنولثمخصصاتتدير

أكثرأودولتينبينخلافنشوبحالةفي،العامةالأمانة

للوصولالمتنازعةالأطرافبمساعدةالكومنولثفىأعضاء

.الخلافموضوعحولحلولإلى

فنيةمساعداتلتقديمالفنيةالمعوناتبندخصصوقد

فىالأعضاءللدولوالاجتماعيةالاقتصاديةللتنمية

الأعضاءالدولمساعدةإلىويهدفالأمكومخولث

فىالإنتاجيةال!!ايةوزيادةأصادراتاتطويرفىالفقيرة

الغذائية.المواد

درلطلابهساعدةالتعليميةالمنحبندوضعكما

أصدرلاإلىابتعاثهماطرية!عنالدرامةعلىالأمكومنولث

.الأحرى

أسعستالتيالأمكومنولثمؤسسةهناكأنكما

الخاصالقطاعومنظماتالمتخصص!تبينالتعاونلتنمية

.الأمكومنولثدولفي

تنميةوهدفهماأ!نددمدينةمقرهمامؤ!سستانوهناك

المعارضخلالمنالأماكومنولثأعضاءبينالعلاقات

هماالمؤسستان:هاتان.الدراسيةوالمنحالتعليميةوالبرامج

الأمم.الكومنوأثاطل!صيةوالجمعيةالأمكومنولثمعهد

هماكرعضاء.الأأطولافيمنتشرةحضيرةفروعوللجمعية

توطيدإلىتهدفالأماكومسوأثفياخرىمنظمات

وأمناءوالمعماري!!طباء9أكاالمتخصصينبينالعلاقة

المؤتمرفيأجرلماناتاأعضاءويجتمع.والمهندسينالمكتبات

.الأمكومنولثبرلماناتلجمعيةالسنوي

عامين،كلمرةالأما!صمنوأسثقمةمؤتمراتتعقد

الشؤونفيللتباحثالوزراءأوالدولرؤساءفيهاويجتمع

هذهمنمجموعةعقدتوقد.المشتركالاهتمامذاتالعامة

البهاماجزرفيناساومدينةفي:التاليةالمناطقفيالمؤتمرات

سنةلكندافانكوفرمدينةفيوكذلكأم،859سنة

سنةشيماليزيافىلامبوركوالامدينةوفي،أم879

.أم199مشةفىزمبابويفىهراريمدينةوفىام،989

دولةتجاهالأمحصمنوأثموقفلمناقشةلقاءآخرعقدوقد

الأمكومنولثعضويةمنانسحبتالتىإفريقيا،جنوب

لسيامعةالمعارضةاشتدتعندماوذلك،أم619سنةفي

قب!!وذلكإفريقيا،جنوبتمارسهاالتيالعنصريةالتفرقة

حظيرةإلىعادتوقد.العنصريالفصلسياسةإلغاء

رئيسامانديلانلسونأصب!ءعندماأم499عامالكومنولث

كومنولثعضويةإلىباكستانعضويةاعيدتوقدأ!ا.

.أم989سنةعقدالديالدوللهذهالقمةلقاءفىالأم

مأ729مشةالعضويةمنانسحبتقدباكستانوكانت

،بنغلادشبعضويةالأمكوممولثدولاعترفتعندما

وعادت.المنظمةفيكاملاعضوابسغلادلقأصبحتحيت

عاما.عشرسبعةبعدأ!صاملةاعضويتهاإلىلاكستان

كومنولثدولبينعادةالدبلوماسيالاتصالويتم

)العليا(،الساميةالبعثاتتسمىمكاتبخلالمنالأم

لبلادهسفيربمثابة(السامي)المندوبالأعلىالمبعوثويعد

.اللأمكومنولثلدى

كومنولثدولمجموعةتت!صنبدأت.تاريخيةنبذة

تتمكانتالوقتذلكففىعشر.أضاسعاالقرنبدايةفىالأم

المستعمراتوممثليالبريطانيةالح!صمةممثليب!!أطقاءاتا

الإمبراطورية.المؤتمراتباسميعرفكانمافياجريطانيةا

تمتلكالبريطانيةالمستعمراتهذهجميعثانتحيث

كانتبينماللبلاد،الداخليةأسشؤونالإدارةمحليةح!صمات

تحركت.الدفاعوتسؤونالخارجيةسياساتهاتديرنيابريماا

منالأولينالعقدلنأثناءفيالبريطانيةالمستعمراتمعظما

وتقدم.الخارجيةسياساتهافىالاستقلالنحوأسعشريناالقرن

المنعقدالاستعماريالمؤتمرفىالتاماستقلاأ!الإعلانممثلوها

منمتساويةجميعابأنهاالدولهذهووصفت.أم269عام

البريطاني،وللحكمالبريطانيالالولاءوتدينالأهميةاحيث

كومنولثمجموعةفيومشتركةمستقلةحرةدولولكنها
بقانونعرفأم319عامفيقانونابريطانياأعلنتت!االأع!.ا

وجعلهالمستعمراتتلكباستقلالاعترفاسذياستمنستر،و

هي:الأمكومنولثفيالمشتركةأيماصليةاوالدولقالوسيا.أمرا

ونيوزيلندا،،يرلنداوا،وكندا،نياوبريطا،اجاامئترا

إفريقيا.وجنوب،ونيوفاوندلاند

نظاماالأمكومنولثأسممت،أم329عاموفي

لدولالأفضليةسمىلينهافيماالتجاريللتبادل

منالبضاؤتستوردبريطانيافكانتالكو!ولث.

المعتادةالضرائبفرضدونالأخرىالأمكومنولث

للمنظمةالتابعةخرى19الدولعقدتكماعليها.

المشتركةالمصالحمراعاةمعبينهافيماتجاريةاتفاقيات

علىالبريطانيةالمستعمراتمندولة04نحووحصلت

،أم89و.أم479عاميبينماالفترةفىالستقلاأعا

فيالجديدةالمستقلةمالدولهذهمعظمواشتركت

الفترةفيكنداإلىنيوفاوندلاندانضمت.الأمكومنوأصث

دولتاانفصلتكمامقاطعاتها.إحدىلتصبحنفسها

فياختلافاتبسببالمنظمةعنإفريقياوجنوبأيرلندا

المشاركة.الأخرىاالدولوبينبينهافيماالاراء

منتصففىالمنظمةفيالمشاركةالدولنصفوأصبح

إفريقيا.قارةدولمنالعشرينالقرنمنالستينيات

التبادلفياتفاقياتهالإنهاءخطهابريطانياوأتمت

بدأتوقد.أم779عامفيالأعضاءالدولمعالتجاري



شريكةدخلتعندماأم739عامالخطةهذهوضعفي

الأوروبية.الدولمجموعةفي

جمعالتغيرفيآخذةالأمكومنولثأنالملاحظومن

الدولمع!قويةلعلاقاتوإقامتهافيهاالمشاركةالدولتطور

الدولجنعدولممنطقتها.حسبدولةكللها،المجاورة

بريطانيافانضص،م،المجموعةقائدوكأنهابريطانياإلىتنظر

لنأنهايصيام739عامالأوروبيةالدولمجموعةإلى

تبادلاتمعه،تقيمالأمكومنولثفيدولعنتبحث

الولاياتصلحقويةاقتصاديةعلاقاتكندافأقامت،تجارية

علاقاتونيوزيكدالأسترالياوأصبحت.الأمريكيةالمتحدة

شرقيجةوبودولالهادئالمحيطفيسياسيةوأنشطةقوية

مجموعةإلىوسنغافورةوماليزيابرونايوانضمتالمميا.

فياإشتركةإفريقيادولوأقامتامسيا،شرقيجنوبدول

وكذلك.الأخرىإفريقيادولمعقويةعلاقاتالمنظمة

ال!اريبي.البحرمنطقةفيالموجودةالمنظمةدولفعلت

منظمةفإ)طالتطوراتهذهمنالرغمعلى،ولكن

روابطفهناك.وقويةنشطةمنظمةمازالتالأمكومنولث

الوالممعة4الإنجليزليكاللغةالدولهذهبينفيماكثيرة

التعليمكضظامالمتشابهةالأنظمةمنالكثيروهناكالانتشار.

.التجارةونظاموالقانون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المقالةبهذهالمر!!بالحدولالواردةالوصايةتحتالمناطقومعظمالدول

أيضا:ان!.مستقلةمقالاتلها

المستر!رةنيةالريطاكولومبياالإقليم

لكوسولثامعهدلعابأ،الكومنولثمريكاأ

لمحميةالعلما

المستقلةالدولأعفاءكومنولث

--إلييم

ليحارذرأ

رميتياأ

أوزيكسخان

ياركراأ

سستارقركما

جياحور
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281المستقلةالدولكومنولث

علىأطلقالذيالاسمالإنجليزيالكومنولث

فبعد.أم653إلى9461منالفترةفىإنجلتراحكومة

أوليفرأستولى،الأولتشارلزفىالإعدامحكمتنفيذ

الفترةهذهفسميتالسلطةعلىالبرلمانيوجيشهكرومول

الكومنولثباسمتلتهاالتيالعرشعلىالوصايةوفتصة

وتولى،الوصايةفترةبعدالملكيةواستعيدت.الإنجليزي

.أم066عامالعرلقالثانيتشارلز

الإنجليزية.الأهليةالحربأيضا:انظر

21منتتكونرابطةالمستقلةالدولكومئولث

الاتحادجمهورياتالسابقفيتكونكانتدولة

،وأذربيجانأرمينيا،:هيالأعضاءالدولوهذه.السوفييتي

ومولدوفا،،وكيرجستان،وكازاخستانالبيضاء،وروسيا

نيا،وكراوأ،نوتركمنستا،نجكستاوطا،وروسيا

رومميا.فيمنسكهيالرابطةوعاصمةوأوزبكستان

51منيتكون)السابق(السوفييتيالاتحادكان

إعلانفيالجمهورياتبدأتام199عاموفي.جمهورية

أجزأء.إلىينقسمالسوفييتيالاتحادوبدأاستقلالها،

المستقلةالدولكومنولثجمهوريةعشرةالاثنتاوكونت

يختفىأنقبلقصيروقتفي،نفسهالعاممنديسمبرفي

لمالتيالسابقةجمهورياتوالثلاث.السوفييتيالاتحاد

وليتوانيا.ولاتفيا،أستونيا،:هيالمنظمةإلىتنضم

الكثيرأرادمنها،أسبابلعدةالدولكومنولثوتكونت

التيالاقتصاديةالروأبطعلىالمحافظةالأعضاءالدولمن

بناءعلىفعملوا،سابقةسوفييتيةكجمهورياتبينهاكانت

كلأراضىاستقلالصيانةتستطيعمشتركةعسكريةقوة

السكارعدد

!م،737386
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\!17ء76*!.

247،،07،1*
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ء4؟"لا935
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عيد،لثمنولكوا822

نأأيضاالمنظمةأعضاءاعتقادحانو.المنظمةهذهفيدولة

الاتحادأسلحةبأنالعالمدولبقيةيطمشربماالكومنوأث

قيادةمحيطرةتحتتبقىسوفالنووية)السابق(أسموفييتيا

المنظمة.!ميطرةتحتالأسلحةوضعتوفعلا.واحدة

إلىتهدفكانتالمنظهمةهذهأنمنالرعموعلى

العملفيالاستمرارعلىالسابقةالجمهورياتمساعدة

حولاكنزاعفيبدأواماسرعانأنهمإلا،المشترك

اطستقلةالدولمنولثكوهدفأغد.مختلفةموضوعات

أعضائه،أعلواحدةعسكريةقوةت!صينإلىالأساسافي

كازاخستانوالبيضاءوروسياأذربيجانمنكلاأنإلا

الخاصةالمسلحةقواتهاتنشئأنقررتوأوكرانياوروسيا

شبهبصفتهاالأوكرانيةاالقرمبمنطقةروسياوطالبتبها.

الأسود.البحرفيالاستراتيجيةالناحيةمنمهمةجزيرة

رو!ميافكرةالمستقلةالدوأ!كومنولثأعضاءمعظمورفض

الروبلفيهايستمرمشتركةاقتصاديةلمموقلإنشاء

ذأسكمنوبدلا.أضداوأ!افي-أصسوفييتيةاالنقديةالوحدة-

بها.الحاصةعملاتهاتنشئأناختارتفإنها

المنفمهآهذهمش!!لاتمنأممثيراأنالخبراءويعتقد

نأروممياوترى.اضح!تروبناءهدفوجودعدممنتنشأ

الأعضاءاول!شتصتمر.أنيجبأ!سشقلةاالدوا!كومنولث

بحجمها-روسياأنمنخوفهمعنيعبرونالاخرين

ويرىالمنظمةهذهعلىتسيطرسوف-الكبيرةوقوتها

!ؤقتدافالمستقلةأررولاكومنوأثأنالأعضاءبعض

الحقيقي.الاستقلاأ!علىالسابقةالجمهورياتفقطيساعد

واجباتهيوضحميثاقاالمستقلةالدولممومنولثولايملك

القراراتتتخذحاكمةسلطةأيضاوينقصه،وسلطاته

الدولفيالناسمنال!ضيرويتساءل.اشنزاعاتمعوتتعامل

جدواها.عنالأعضاءا

بهاتحتفلمناسبةأتال!صمنوعيد.عيدالكومدولث،

مارسش!ىفيأخانيأالأممبوعمنالاثن!تيومفيبريطانيا

أقطاركلشيمماثلةاحتفالاتتقامكما.عامكلمن

السنة.منمختلفةأوقاتفيالأخرىاالأمكومنولث

فقدبمالإمبراطوريةيوميسمىالأصلفيالعيدهذاوكان

كانالذيأم209مايو42يومفيمرةأولبهاحتفل

يحتف!!الذيالتاريخأمافكتورياالملكةميلادعيديوميوافق

.ام779عاممنبدءاحددفقدحاليافيه

تقع!شهورةجميلة!عةكوموبحيرة.يحديرةكومو،

ديلاجوأجةبالإيطاصوموبحيرةوتسمىإيطاليا.شمافي

الألب.أ!جباسفوحدىلومبارديإقليمفيوتقعكومو.

سواحلهاعلىوتنتشر2.أكم45مساحةالبحيرةوتغطى

الغناءوالحدائقالجميلةالصيفيةالبيوتمنصفوف

ويزورحصمو.بحيرةخلالأدانهرويمر.الكروموحقول

علىالواقعةالرئيسيةالمدينةتعتبرالتيكومو،السياحآلاف

!شة.كل،البحيرة

4901هـ،855-4)87عبدالمؤمن،الكومي

بنيعلىبنمخلوفبنعليبنعبدالمؤمنأم(.163-

لدولةالحقيقىالمؤسه!،ال!صميمحمدأبومرهـار،

ولدالبربر.قبائلمن،كوميةإلىنسبته.با!غربالموحدين

وتعلم.نشأوفيها.تلمسانقرب-بالمغربتاجرتبمدينة

انضمثم،تومرتبابنالتقى.خزفصالعأ!دهاروكاد

ابنانظر:.جيشهقيادةتومرتابنفولاه،دعوتهإلى

علىالموحدونبايعهتومرتابنتوفيوعندما.تومرت

فيفشرع،أم921هـ،452مشة،تومرتالنخلاشة

عامالمؤمنينبأميرولقب.الموحديندولةتكوينإكمال

.أم26ءهـ،131

المرابطين،وحاربوالجهاد.للغزوأسكومياونهض

مابينالفترةفيوالأوسطالأقصىالمغربأجهإوضم

مراكمقسقوطوكان.ام4311461هـ،538145

هـ،953عاموأرسل.أم461هـ،145عاميدهفي

أهلبيعةجاءتهأنبعدالأندأص،اإلىجيشااء441

والجزائروغرناطةوقرطبةأشبيلياعلىفاستولى،الأندشا

وأنشأإفريقيا،شماليبلادوسائرالغربوطرابلسوالمهدية

أولوهو.هلالبنيعربلطولغفيونجح.الأساطيل

علىالحقيقيةمعيطرتهيفرضالإسلاميالتاريخفيحاكم

إضافةالأطلسيالمحيطإلىمصرحدودمنالممتدةالرقعة

طريقهفيسلا،رباطفىتوفىوآثار.أبنيةلهالألدلص!.إلى

إلىفيهافدفنتينملل،إلىونقلمجاهدا،الأندلص!إلى

.تومرتبنمحمدصاحبهجانب

المسرحيالعملأشكالمنشكلا!للهاةأوالكوميدب

السلوكمنالساخرةأوالمضحكةالهزليةالجوابيتناوأ!

مازحطالغذاتال!صميديةالأعمالومعظم.الإنساني

.سعيدةنهايةدائماوتنتهي،فكاهي

ثلاثةرواجاأكثرهاالكوميديا.منعديدةضروبهناك

وأالأفكار،أو،الشخصيةيتاولما:هي،ضروب

تنئالشخصيةعلىتركزالتيالكوميدياففي.المواقف

كوميدياأما.للأشعخاصالرئيسيةالسماتمنالفكاهة

بينما.المضحكةوال!حداثالحركاتعلىفتعشمدالمواقف

مإلقضايارئيسيةلصورةالأفكاركوميدياتتعام!!

المهمةالأخرىالكوميدياأنواعومن.الاجتماعية

الرومانسية.والكوميديا،الأخلاقيةالكوميديا
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هزليةمعا-لمجاتالأخلاقيةالكوميدياأعمالومعظم

المجتمع.منوالمتوسطةالعلياللطقتينالاجتماعىللسلوك

الذينالأفراداتتناولالرومانسيةالكوميدياأعمالومعظم

المبالغالكوايديامننوعوهناك.والغرامالعشقفييقعون

إلابذاتهمماقافيضرباالنقادبعضويعده؟الهزليسمىفيه

المواقف.كوميديامعإدراجهيمكنأنه

الفترةفياشعاالذيأريسطوفانيساليونانيالكاتبكان

.الكوميديالتأليفنجومألمعمن.مق385حتى445من

كتبوقد.عامةجماهيريةقضاياأعمالهمعظموتتناول

ا!سرحياتوتيرنسبلوتسالرومانيانالكوميديانالمؤلفان

اليومية.الحياةأحداثمنمأخوذةموقفيةكوميدية

سادالذيالرئيسيبالضربالهزليةالكوميدياكانت

عشراهـ،دسالقرنأواخروفي.الوسطىالقرونخلال

ضمكسبيرولبمكتبالميلاديينعشرالسابعالقرنومطالع

كما"مريئا.الكوميدياضروبكلتضمنتمسرحيات

أشهرالميلاديعشرالسابعالقرنأوالممطفيمولييرأصبح

مسرحياتهوتصورفرنسا.فىالكوميديةالأعمالمؤلفى

أوكالجشعتميزها،واحدةسمةعليهايغلبشخصيات

أواخرفيالبريطانيونالكوميدياكتابارتقىوقد.النفاق

أعلىإلىالأخلاةيةبالكوميدياالميلاديعشرالسالغالقرن

ووليميفسكوفيوليممقدمتهمفىويأتيبمالمستويات

ويتشرلط.

عشرإثامناالقرنفيالمسرحكتابمنكثيرألف

ريتشاردالصيرهؤلاءومن،عاطفيةكوميديةمعسرحيات

القرنأواخروفي.الفرنسيماريفووبيير،الإنجليزيستيل

خفيفةكوميديةمسرحياتآلفتالميلاديعشرالثامن

هذافي!مبوقد.البديهةوسرعةالفكاهةعلىتعتمد

وريتشارد،سميثجولدأوليفرالإنجليزيانالأديبانالمجال

بومارشيه.ديبييروالفرنسى،شريدانبرنسلي

أشهر-الإنجليزيالكاتب-شوبرناردجورجيعد

بصفة-بخمهلمعوقدالعشرينالقرنفيالكوميديامؤلفي

وبدءا.يةالف!صالكوميديةمسرحياتهفيخاصة

الإبدأعازريلق،الميلاديالعشرينالقرنمنبالخمسينيات

هذافىوءمبالسوداء.الكوميديابمسرحياتسميفيما

يونسكو،أوصبئوالفرنسى،ألبيإدواردالأمريكيالنوع

الأعمال1!هذمزجتوقدبنتر.هارولدوالإنجليزي

ا!كوميدية.بالأساليبالخطرةأوالغريبةالمواقفالمسرحية

صناعةبمالمسرصيةبمفالساخرةالعرو:أيضاانظر

الفكاهة.السينمابم

دلشاعريدةطوشعريةمدحمةالإلهيةالكوميديا

بهذأأ!المياالأدبفيعرفت،أليجيريدانتيالإيطالي

ام321عاممنهاوانتهىأم803عامدانتيبدأها.الاسم

هوودانتي،الموتبعدالحياةهوالرئيسيوموضوعها

فيها.الرئيسيةالشخصية

والجنةوالمطهرالجحيمإلىالإلهيةالكوميدياوتنقسم

انتهتلأنهاالكوميديادانتيعليهاأطلقوقد)الفردوس(.

صفةاللاحقةالأجيالإليهاأضافتثم.سعيدةنهاية

أجزاءإلىللقصيدةالثلاثةالأقسامدانتيقسبموقد.الإلهية

قسميمنكلويضم.الداخليةالاجزاءتسمىأخرى

فيضمالجحيمأماجزءا.33)الفردوس(والجنةالمطهر

نظراالقويبالإيقاعالأجزاءجميعوتتميزجزءا.34

الثلاثة.الابياتذاتالموشحيةلمقاطعها

نأنجد،دانخىاخضعهالذيالشعريالشكلهذاوفي

البيتوزنعلىمقطوعةكلمنوالثالثالأولالبيتين

السابقة.المقطوعةمنالأوسط

ذلكويمثل،مظلمةغابةفيالمفقودبدانتيالقصةوتبدأ

فييراهكانالذيوالشر،حياتهبتفاهةإحساسهعنده

التجوالمنليلةوبعدصحو،جمعةيوموفي.مجتمعه

بأنيعدهالذيفيرجيلالرومانيالشاعرمعيتقابل،المؤلم

الاخر.العالمفيرحلةإلىويقودهالغابةتلكمنيخرجه

مخروطهيئةعلىفطعةحفرةوهوالجحيمويدخلان

حيثدوائر،تسعالحفرةوفى،الأرضباطنفيعميق

فوقتصبهالذيالعذابيعانونالأفراد،منجموعايريان

والخلوقاتوالشياطين،الخرافيةالوحوشرؤوسهم

المعذبونوالملعونون.خطاياهمعلىعقاباوذلك،الأخرى

عصرمنبعضهاجيدا،معروفةتاريخيةشخصياتهؤلاء

نفسه.دانتيعصرمنمعظمهمأنغيرلدانتيسابق

إلىويصلان،الجحيموفيرجيلدانتيمنكلويغادر

فيهامضيئةشرفاتإلىيتسلقانهناكومنالمطهرجبل

الخطايامنالغفرانعنيبحثونالخلاصوهبواالذينالموتى

والأملالأمانمنجوويملأ.الأرضعلىاقترفوهاالتى

الكبيرةالمعاناةعكسعلىبالتطهر،الخاصالمكانذلك

الجحيم.فيبهمامرااللذينواليأس

جبلقمةعلىالأرضيةالجنةإلىوصولهماوعند

هيجديدةمرشدةإلىبدانتىفيرجيليوصيالمطهر،

بياتريس.

تمتدححبقصيدةعدة،نواحمنالملحمةهذهوتعد

بدانتيالوصولعلىوقدرتها،الأخلاقيبياتريسجمال

طبقاتخلالتقودهإنهاإذ،الأعظمالخيررؤيةإلى

ويقف.المباركينبأرواحيلتقيحيثالعشر،الس!اوات

النهائيةالحقيقةالنهايةفيويتفهم،ونشوةبهجةفىدانتي

مؤرخيمنجماعةوتذهب.الكونيعنيهوماللحياة

بقصةالعملهذافيتأثردانتىأنإلىونقادهالأدب
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العلاءلأبيالغفرانبرسالةأيضاورمما!!والمعراج"!الإسراء

عخه.والمنهجالفكرةوأخذأم(570هـ،944)تالمعري

رسالةالعلاء،أبو،المعري؟أليجيريدانتىأيضا:انظر

.لغفرانا

التىالمسرحياتمننوعالموسيقيةالكوميديا

واشقص،والأغنيةالحواربينالجمعخلالمنالقصةتحكي

خفةمميزاتهاومن،الموسيقيةالمسرحيةكذلكوتسمى

.والظرفالظ!!

حلالالمتحدةالولاياتفيأغنامنالنوعهذابدأ

أفضلخلالهمنوظهرت،الميلاديالتاسعكلشرالقرن

عنالموسيقيةأحوميديااوتختلف.الشائعةالشعبيةالأغاني

الترويحبرنامجيت!صنقدإذ،الأخرىالمسرحيةالأعمال

نأدونوالفكاهة،والرقصات،الأغانيمنالمسرحى

والتىالأوبراذلكفييشبهوهومحددةقصةيحكي

الكوميديامعظمعرضتوقد.الكلماتفيعنهتختلف

بمدينة،برودوايمسرحعلىالمشهورةالأمريكيةالمو!ميقية

أص!ا.العاأقطاربعضهاجابكمانيويورك

الموسيقيةالكومددباعناصر

منالنموذجيةالمومسيقيةالكوميديةالمسرحيةتتكون

المسرحية،!طماتأهيأساسيةعناصرأربعة

الرقص.-4،الأغاني3-،الموسيقى-2

تسمىالتيالموسيقيةالكوميدياقصةهي.الكلمات

والمومحيقىالحواربينيجمعالناجحوالنص.النصأحيانا

المسرحيةالنصوصمنبعضوهناك.والرقصوالأغاني

هوالاخروالبعض،الغنائيةللمسرحياتخصيصاكتب

وأالشعر،مثل،أخرىفنيةلنصوصمسرحيإعداد

.الرواياتأو،القصيرةالقصص

وذاتكلتيهما،أوآليةأوصوتيةتكونقد.الموسيفى

خلالالموسيقىمنالغرضوكان.المتفرجينساهلامميزلحن

وعرضالمتفرجينإمتاغ،الموسيقيةللكوميدياالمبكرالتاريخ

فعاليةأكثرليصبحالموسيقىدورتطورثم.الممثلينمواهب

الممثلين.وأداءالقصةتكوينفييدحلمهممسرحىكعنصر

يعملمتخصصشخصأوالمؤلفيكتبهاالأغانى.

فيكبيربقدرتساهمالأغنيةإنإذالمؤلفمعقربعن

المسرحية.أحداثسرد

للكوميدياالمتميزةالعناصرمنالرقصيعد.الرقص

بينما،المتفرجإمتاعإلىالرقصاتبعضوتهدفالمومعيقية

يضعوأحيانا.أعصةامنمهماجزءاالآخرالبعضيمثل

الرقصمنالنوعهذاويكون،متخصصمصممالرقصات

الكلاسيكي.الباليهرقصيشبهالحركاتخفيفإيقاعيا

تاريخيةنبذة

الكوميدياتطورت.الأولىالموسيقيةالكوميديا

والعناصرالشعبيةالأمريكيةالف!صاهةمنالأمريكيةالموسيقية

وتكونت.الأوروبيالمومميقيالمسرحفيال!صلا!ميكية

وعروض،الكوميديةالمسرحياتامنالأمريكيةالفكاهة

كما.الخفيفةالمسرحيةالمنوعاتوبرامجالمومميقيالإنشاد

المومسيقيةوالفنونوالأوبراأجاليهاالأوروبيةالمؤثراتشملت

ية.الكوميد

الكوميديابدايةبم(أ)866الأسوداللصعرضيعدو

بدأوقد.الاوروبيالنمطعلىالمبنيةالأمري!صةاالموسيقية

الظهورفىالموسيقىلمسرحالحقيقىالأمري!صاالنمصأ

التاشعالقرنأواخروخلالأم(.)987الغديربمسرحية

نمطكانربما،الميلاديينأحشريناأغرناوبدايةعشر

انتشاراالأكثرالنمطهوالأوروبيةالموسيقيةالمسرحيات

الفنهذامؤلفيمنبرزوقد.الأمريكيالموسيقيللمسرح

رومبرج.وسيجموند،هربرتوفيكتورفريمل،لصرودر

العناصرمجالاتفيالمؤلفينمنعددذلكبعدوتعاقب

هذانقلإلىأدىمماأمريكافىالموسيقيةلل!صميدياالختلفة

الأمريكي.أضمطاإلىالأوروبىأخقليدأمنالف!

المومحيقيةالكوميديابرزت.الموسيقيةالكوميديانف!ج

نوعه.فيفريدغنائيكمسرحالأولىاأمحالميةاالحربحلاأ!

الموسيقيةالكوميديامنمجموعةكيرنجيروميووضع

تميزتوالتي،الغرضأ!ذاخصيصاالمكتوبةالمصقولة

مسرحياتأبرزممااليوميةالحياتيةللأحداثبعرضها

للواقع.أقربمومميقية

زورقمثلأعمالالشمرينالقرنبدايةفيوبرزت

وغيرهما.لكأغنيالساخرةالسياسيةوالمسرحيةالعرض

والموسيقيينالمؤلفينمنعددالفترةهذهخلالواشتهر

المعسرحياتموضوعاتشملتكماالغنائيينوالشعراء

الزوجية.والعلاقاتالحبمسائل

الكوميدياعهدبدأ.الحديثةالموسيقيةالكوميديا

شملتثملأوكلاهوماالأولبالعرضالحديثةالموسيقية

ساهمتوقدوغيرها.الموسيقىصوتوالجنوبىالقطب

.المسرحياتمنالنوعهذاتعميمفيعديدةفرق

الكوميدياتوسعت.اليومالموسيقيةالكوميديا

موضوعاتهافىالعشرينالقرنمنالستينياتمندالمومميقية

المجالهذافىحديثةشخصياتوبرزتأدائها،وطرق

اعتبروقد.وغيرهويبرلويدأندروالإنجليزيالمؤلفمنهم

الكوميديامجالفيالمبدعينأشهرسوندايممتيفنالنقاد

وام(،079)الجماعةأعمالهأضعهرومن.اليومالموسيقية

أم(.)739الليلموسيقىمنقليل
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كورت،3!فاسيحموند،رومبرحالأولريت

فيللكل!داستيف!،يماندسويرفنغإ،برلين

جورج،هانكوالمسرحيالهزليالعرضليوناردبيرنستاين،

نكفرالوبسر،خرةالسالعروضاحورح!جيردتحوي!،

دررششا،حرررود

وأالخيلحليىبمنيصنعمخمرمشروبالكوصى

وسميكاللونشفافحامضمشروبوالكوميص.النياق

يأ،إممربنةاالغازيةكالمياهفقاعاتمحدثاويفور،القوام

.الكربونأكسيدبثانيالمشبعة

الوسطى.اشابلدانبعضفيأصلاالكوميسوينتج

مما،الطازجالحليبإلىوخمائربكتيريابإضافةويصنع

كان،!نحىوفيما.البكتيرياانظر:تخميرهإلىيؤدي

إلىإخمراالكوميسمنقليلبإضافةيصنعالكوميس

الخيل-جلدمنمصنوعةقربةفيالطازجالخيلحليب

المدخن.

رومافي،الشعبيعقدهاكاناجتماعاتالكوميشيا

كوميشيايسمىالكوميشياتهذهأقدمكان.القديمة

والتصديق،الملوكاختيارفىتتمثلمهمتهوكانتصريماتا"

هماآخراننوعانهناككانكما.المهمةالقراراتعلى

مهمتهما،تريبيوتا،الكوميشياوسنتورياتاالكوميشيا

القوأنين.وسز،القضايافيوالاقتراع،المسؤولينانتخاب

الأفرادثراءلدرجةوفقاينظمسنتورياتاالكوميشياوكان

المكانة.ذويالمسؤولينومعالكبرىالقضايافيويتعامل

العشائر،قب!،منينظمكانفقدتريبيوتاالكوميشياأما

القوابن.إصدارفيهيئةأهمبعدفيماوأصبح

الحرب(؟الخدماتلرصناعةأوروباانظر:.ا!وون

المشتركة.السوق(،الباردةالحرب)بدايةالباردة

)2915عاموسجونكومينيوس،

البرامجانتزلد.تشيكىنصرانيوزعيمتربويام(.067

التعليم.تنإمإعادةإلىودعا.عصرهفيالموجودةالتربوية

فناسمهكتابفيالتعليمينظامهكومينيوسشرح

فيالتعليمينظمأنفيهواقترحأم(.)635العظيمالتعليم

طالبكما.الأصعبإلىالأسهلمنتبدأمتدرجةمراحل

التأديبصتبدلأوالليناللطفيستخدمواأنالمعلمين

الأمباللغةمعينةدروسايخصصواوأن،القاسيالخشن

اللاتينية.اللغةبدلاعنللطلاب

جوتومن،بالقرببرودأوهرسكيفيكومينيوسولد

جانالأصليواسمه.السابقةتشيكوسلوفاكيافىالروف

الأمراللاتينيةباللغةيكتبوكان.كومنسكيعاموس

لاتينيااسمالنفسهاتخذكما،ع!رهفيمألوفاكانالذي

تطلقلجماعةبروتستانتيةلأسقفيةراعيارسموقد.كذلك

علىويطلق.أم616عاموذلكأاللأخوةااسمنفسهاعلى

وصار.المورافيةالكنيسةاسمحالياالكنيسةهذه

.م8461عامأسقفاكومينيوس

صنسافيالمحليةالحكومةفيمقاطعةأصغرالكوميون

عمدةلهالفرنسيوالكوميون.الأخرىالبلدانبعضوفي

الكوميونأنكما،ومجلسنواببمساعدةالمقاطعةيحكم

.كبيرةمدينةأوصغيرةقريةيكونأنيمكن

إقليماتكونكوميونا12كلفإن،العادةوفى

الأكبر.السياسىالتقسيموهو)كانتون(،

الكوميوني.المجتمعالنمسا،أيضا:انظر

ورالفلكوفىالفيزياء،فييستعملمصطلحالكون

الأجرامأكثرإلىالذراتأصغرمنموجود،شيءكلإلى

بعدا.الفلكية

بالغةبصورةمرتبايبدوللإغريقبالنسبةالعالموكان

والشمسالأرضمنيتألفمتناغمنظاموله،الإحكام

نعرففنحناليومأما.الظاهرةوالكواكبوالقمروالنجوم

مجرةفينجمبليون001منواحدةإلاليعستالشممم!أن

001منواحدةمجرةإلآهيماالمجرةوهذهاللبانةدرب

لنا.الظاهرالكونمنهايتألفالأقلعلىمجرةبليون

العالم.،المجرة،علم،الكونيات:أيضاانظر

ألماني،كيميائيأم(.-0091679)رلتشاردكون،

الحكومةولكن.ام389عامللكيمياءنوبلجائزةنال

فىمهمةبحوثاوأجرىقبولها.رفضعلىأرغمتهالنازية

المشابهةبالمواديتعلقفيماوخاصة،الفيتاميناتمجال

)فيتامينالريبوفلافينمادةوفصلالجزر.انظر:.للكاروتين

مديراوأصبحفيينا.فيكونولد.البيضزلالمن2(ب

عامبلانكماكسمعهدفيالحيويةالكيحياءلقسم

.أم379

غربيفىويقع،الأربعةأيرلنداأقاليمأحد!حتكوظ

أكثرببطءنماوقد.الأقصىالإقليموهوأيرلندا،جمهورية

.الهجرةفيطويلتاريخولهالبلاد،منآخرجزءأيمن

توسعاشمهدتالمنطقةلكنثائما،مهمةالزراعةظلتوقد

القرنملهايةالخدسيةوالصناعاتالتصنيعفيعظيما

العشرين.

وتجتذبجدا،جميلةكوناختمناطقمنوالكثير

منالأقصىالغربىوالثلث.السياحمنكبيرةأعدأذا
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إرحاءاحلتحصما،حديدةصساعاتشحع!الصناعةجالويمنطقة

كولاحص.سكادسللكتير

بمناظرهمشهوركونيمارا،المعروفةالمنطقةوهو،جالوي

منكوناختمسطقةوتتألف.بخيولهوكذلكالجميلة

روسكمونمايو،،ليتريم،جالوي:هيمحافظاتخمس

.جالويهيمدينةوأكبرسليجو.

فيكوناختسكانعددزاد.الحكمونظامالسكان

عامفيالمسجلالسابقالعددعن%أبنسبةأم869عام

القرنمنأصسبعينياتافيبدأتنموفترةوقبل.أم819

خلالانخفضقدكوناختسكانعددكان،العشرين

عددثلثيفقطيمتلالانالسكانوعدد.العشرينالقرن

السكانمجموعثلثمنأقلوهو،أم009عامالسكان

فيالسكانأرباعثلاثةنحوويعيش.أم084عامفى

الريفية.المناطق

ومعظم،كاثوليككوناختسكانمن%69نحوإن

منقلةوجودمع،الأيرلندسةالكنيسةإلىينتمونالباقين

كاثوليكيةأسقفياتثمانيوهناك.والمشيخيينالميثودييين

توام.فيالأ!ماقفةرئيسأسقفياتإلىمعظمهاينتمي

المتحدةالمشيخاتإلىينتمي،كوناختإقليمومعظم

وأشنري.وكلالا،توامفيالأيرلنديةللكنيسة

كوناختفيالأيرأضديةاأجدوالتقاالعاداتظلتوقد

آخرم!!انأيفيعليههيمماأطوللزمنعامبوجهباقية

فيالأيرلنديةاللغةالنا!!منالكتيرويستخدمالبلاد.من

الناسهؤلاءويعيش.جيلتاختمناطقفيالخاطباتكل

واللإنجليزيةمايو.وغربيجالويغربيمنكبيرةأجزاءفي

القدموكرة.الأخرىالمناطوتفىاليوميةالتخاطبلغةهي

لهاالرشقلعبةأنكماشحعبية،الأكثرالرياضةهيالغيلية

.جالويفىأيضاشعبية

12بانتخابتقوم،برلمانيةدوائر!ستكوناختفي

الأيرلنديللبرلمانالأدنى)المجلسإيريانالديلفيعضوا

عنالمحليالحكمويدار(.البريطانيالعموملمجلسالمقاب!!

بلديةمجلحم!إلىبالإضافة،إقليميةمجالسخمسةطريهت

سليجو.مدينةبلديةومجلس،الإقليميجالويمدينة

كوناختفيالعاملينرلغمنأكثريعملالاقتصاد.

وتحتل.صغيرةالمزارعومعظم.زراعيةنشاطاتفي

الإقليم.مساحةثلثللزراعةالملائمةغيرالخثمستنقعات

الشرقيةالجهةعداما،خصبةغيرالزراعيةالأراضىمعظم

إ

وإنتاج.الماشيةعشبلزراعةرئيسيةبصفةتستخدماكتى

بيد،المحافظاتكلفيالرئيسىالنشاطهوأصلاحمةاالأبقار

.الألبانإنتاجصناعةمننوعاهناكأن

وفيالمرتفعةالأراضيفىالأغنامم!ال!ضيريوحد

ماويستخدم.الشرقيالجنوبفيالمنخفضةالأراضيا

الزراعية.المحاصيللزراعةالاراضيمنفقط3%نسشه

والبطاطس.والشوفانالشعير:هيالرئيسيةوالمحصولات

أنحاءكلفيالمدنمنال!ضيرفيمصالحديثةهناك

وفي،الرئيسىالصناعيالمركزهيوجالوي.كوناخت

واسعةتشكيلةإنتاجويتم.المصانعمنالكثيرأيضاسليجو

الحديثةالصناعةلكن،كوناختفيالصناعيةالبضائعمن

وتشمل.الخفيفةالهندسيةالصناعاتهيشيوعاالأكثر

الأغذية،صناعة،الكيميائيات:الأخرىالصناعات

الخشبية.المنتجاتوالملابص!،النسيجصناعة،الطباعة

الصناعاتفيكوناختسكاننصفنحويعمل

والتعليم،،التجزئةتجارة:الرئيسيةوأنواعها،الخدمية

التىالتلاحاتوحداتإنتاحتشملكوساختفيالحديثةالمناعات

.الشاحناتدىتركيمهابمكى

؟،+ص:؟03ءأ

-
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موجزةحقائق

نسمة.909224:السكانعدد

.2كما121/7:المساحة

!مليجو.روسكمود،مايو،،ليتريم،جالوي:المحافظات

.حالوي:الإقليمبلديمجلس

.!وامسلو،بودناسلمار،كا،لوليناسليجو،،لويجا:اللدنأكبر

الأعام.،الحليبالأبقار،:الزراعة:الرئيسيةالمتجات

والطفل،،الرمل،الحت،الرحام،الأسماك:أخرىأساسيةمنتجات

.الخامالصناعةحش!-والأحجار

،المفروشات،والإلكترونيةالكهربائيةالمعدات،الملابس:الصناعه

المصنوعات،الطيأالمستلزمات،اللحوممنتجات،المنزليةالأجهزة

لأليافا،المطبوىات،حيةلزحاانىلأواا،الخزف،البلاستيكية

لصناعية.ا

كليةوهناك.والنقلالعامةوالإدارة،الصحيةوالخدمات

جالويفيإقليميةتقنيةوكليات،جالويفيجامعية

وسليجو.

المناطقفيخاصة،للدخلمهممصدروالسياحة

تقع،-تجالويضواحيإحدىوهىوسولتهل،.الساحلية

صيدوي!شذب.الرئيسيالمنتجعوتمثلالبحر،شاطئعلى

الزوارمنال!روالبحيراتالانهارفيبالصنارةالأسماك

أيضا.

خاصة،عديدةساحليةمناطقفيمهمالأسماكوصيد

الصيدابينالناسمنالكثيرويجمع.جالويإقليمفى

معساحةزأدتوقد.العيشلكسبوسيلةوالزراعة

الأراضيؤيمنهاالكثيرويقع،كبيرةبدرجةالأحراج

عملياتالانوتجري.الخثمستنقعاتومناطقالمرتفعة

.جالويإقليمفيالرخامتحجيرويتم.للخثواسعةقطع

السيروضلوط.بريعامةبصفةكوناختفيالنقل

سليجومندبلنباتحاهالشرقإلىالمتجهةتلكهيالرئيسية

طريقويمتد6()نوجالويء(،)نوكاسلبار(،4)ن

إلىالشمالمن،رئيسيقوصيسيرخطوهو(،71)ن

المناطقبلضفيطرقتوجدولا.بكوناختماراالجنوب

السكةلرق3وتمتد.الخثومستنقعاتالجبالوجودبسبب

وبولينا،سوتبورتومن،جالويمندبلنإلىالحديدية

سليجو.ومن

مطاروليوجد.الرئيسىالبحريالميناءهىجالوي

وهناك!،يو،مقاطعةفينكمنبالقربالدولىهوران

وكاسلبار،وسليجو،جالويمنبالقربأصغرمطارات

اران.جزرإلىوبحريةجويةخدماتتوجدك!ا

وتقع.ش،نوننهرغربيكوناختمعظميقع.السطح

إلى،%لستر،الجنوبإلىومنعستر،الشرقإلىلينستر

الطويلالأطلسيالساحليالخطهوالغربىوالحد.الشمال

)المثلم(.المسنن

وجزيرة،الارانجزرالشاطئعنالبعيدةالجزروتشمل

جمهوريةمساحةربعكوناختإقليمويحتل.أكيل

إلىالشمالمنكمأ04نحولمسافةويمتدأيرلندا.

.الغربإلىالشرقمنكمأ6و.،الجنوب

الخثومستنقعاتالجبالمنمتراميةمساحاتتقع

فيمشابهةمساحاتتوجدكما،كوناختمنالغربإلى

ويقع.الإقليمفيسحراالأكثرالأجزأءهيوهذه.الشمال

حيثأيرلندا،منالمنخفضةالأراضيفيالباقيالجزءمعظم

مياهوتسيل،الجيريالحجرمنالتحتيةالصخورتتكون

الثلاثة:وخلجانهشانوننوباتجاهالإقليممنالشرقيالجزء

فيالرئيسيةالمياهومصبات.ديرج،ري،ألنبحيرات

بحيراتوتقع.ومويكوريبنهريأحواضهيالغرب

الأراضيطرقامتدادعلى،وكون،وماسك،كوريب

الغربية.المرتفعة

منظدمةرياحمع،رطبمعتدلكوناختمناخ

م،551يوليوفيالحرارةدرجةومتوسط.الاطلسيالمحيط

الشرقي،الشمالفيم5.54بينينايرفيتتفاوتلكنها

سقوطويرتممتوسط.الغربيالساحلامتدادعلىم56و

أكثرإليالمنخفضةالشرقأراضيفيسمأ..منالأمطار

الاراضيوعلى.الغربيةالجبالفوقسم002من

يوم02.إلى017بينالأمطارهطوليتراوح،المنخفضة

السنة.في

عقودمنذكوناختفيالناسالمشقر.تاريخيةنبدة

فىخاصبشكلمألوفةالقديمة.المعالمالحجريالعصر

ممالكأحدكوناخطإقليموكانمايو.وشماليسليجو

الملكةالأسطوريينحكامهاأشهربينومن.القديمةأيرلندا

الخامسالقرنمنذالأديرةالسلتالرهبانوأنشأ.ميف

منذأيضاالأديرةأوروبافيالرهبانبنىكما،الميلادي

بحكاممعترفاكانوقد.الميلاديعشرالثانيالقرن

خلاللأيرلنداملوكاروريوابنهأوكنورتورلوكوناخت

.الميلاديعشرالثانيالقرن

الغزوبعدالميلاديعشرالثالثالقرنفى

علىحاكمابيرجوديريتشاردأصبح،الأنجلونورمندي

الوقت.ذلكفيالأولىالمدنإنشاءوتم،كوناختمعظم

غيليةالأكثرالمناطقإحدىطويللزمنكوناختوظلت

أصبحت،الميلاديعشرالمسابعالقرنوفي.أيرلندافي

وعانت.الأخرىالبلادمناطقمنللمشردينملجأ

المجاعةخلالالأخرىأيرلنداأجزاءمنأكثركوناخت

ادعىأم،987عاموفيأم(.-847أ)845الكبيرة

مريمأطيافرأواأنهم،الصغيرةنوكقريةفىالأطفالبعض
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إليهايفدبقعةنوكأصبحت،الحينذلكومنذالعذراء.

العالم.أنحاءكلمنالكاثوليك

تاجرأم(.586-1)787صمويلالسيركوئارد،

أسه!أم838عاموفيكونارد،بواخرخطأسسبريطاني

إنجلترابينالبريديةللخدماتشركةآخرانوبريطانيانهو

وقد.الشراعيةالمراكبمنبدلآالبواخرمستخدمةوأمريكا

عامالشركةتسيرهارحلةبأولبريطانياالباخرةقامت

للخدماتتقديراستباروبلقبكوناردعلىأنعم.أم084

خلالكبريطانياثوناردبواخرخطوطشركةقدمتهاالتي

فىكونارد:لدأم(.856-)1853القرمحرب

ب!صندا.نوفاس!صتيافيهاليفاكس

فيالرئيسىالميناءرمدلهاوأكبرغينياعاصمة!ظهـي

جزءأقدميقع.نسمة.000763سكانهاعدديبلغالبلاد.

جزيرةشبهطرفعندتومبوجزيرةعلىكوناكريمن

المسخفضةمبانيهابأنالمنطقةهذهوتتميزأ!م(.)كاكاماين

أحدثويقعالأحمر.االطهوبمنأسطحذاتالبياضناصحعة

حديثةمكتبيةمبانشبه.الرئيسيأجرافيكوناكريمنجزء

التكاليف.المنخفضةاسم!ضيةالمبانيمنممتدةومساحات

وتشمل.الحكوميةالإدارةواللشحنمركزاكوناكريتعتبر

المصمعة.والأطعمةالمشروباتمنتجاتها

أغرناأراسصأفىصغيرةتحاريةقريةكوناكريبدأت

فيغينياعلىفرنسااستولتثم،الميلاديعشرالخامس

الفرنعسيونجعلوقد.الميلاديالتامئكلشرالقرنأواخر

،أم!58عاموفي.للإدارةومركزارئيسياميناءكوناكري

الحين،ذلكومنذفرنسا.مناستقلالهاعلىغينياحصلت

مشكلةالشديدالازدحاموأصبحلسرعةكوناكرينمت

منها.تعانيكبيرة

كانبور.ان!:كولبور.

مأبإلىيعودالبريطانيينعندشرفلصبا!ت

وأ،المرافقتعنىألاتيميةاوالكلمة.الرومانيةالإمبراطورية

)الحاكمالقنصللائبمرافقةإلىوتشيرتالغ،أوالتابع

واللقبالأ!مبانيأطقباجاءهنامن(،الرومانيالإداري

للألقابترجمةالإنجليزيةفياللقبوجاءالفرنسي

أيرأط.الإنجليزياللقبيقابلوهوالأجنبية

.الإيرل:أيضاانظر

مفكر.(م7581-8971)جوستأو،كوت

الوضعيةالفلسفةأمس!.فرنسيوفيلسوفاجتماعى

.الاجتماعبعلمالمعروفالاجتماعيالعلممفهوموأنشأ

فيتتحكمأنهاظنالتىأغوانينافيكونتبحث

طريقمجلداتالعستذيإنتاجهوفي.أحقلاارتقاء

قانونهصاغأم(،842-)0183الوضعيةالفلسفة

الناسانبفكرةدفيالقانونهذا(حالاتالثلاث)قانون

نأكونتاعتقدوقد.ثلاثبطرقالظهواهرتفهماأنتحاول

ثم،للطبيعةخارقلاهوتىتفسيرعنأولآتبحثالناس

والتفسير.وضعيتفسيروأخيراتجريديغيبيتفسير

وقدللظواهر.الموضوعيالفحصمنمستمدالوضعي

فقطأنفسهميشغلواأنالطلبةعلىأنكونتاعتقد

الاعتقادوهذا.وضعىموضوعيوجودلهاالتيلالظواهر

التفكيرأنكونتواعتبر.الوضعيةالفلسفةأساسيش!!

بتجمئقوانينهإيجاديمكنمتكاملةكوحدةالاجتماعي

التاريخيةالن!يةدارسيفيتأثيرلأفكارهوكاد.الحقاءش

هربرتمثل:كتابفىأثرتكما.الإجرامعلمودارسي

علمعنيبحثانكانااللذينميلمشيوارتوجونسبنسر،

بفرنسا.مونبلييهفىكونتولد.للمجتمع

الوضعية.الفلسفةأيضا:ان!

)التطوراتنيكاراجوابمدانيالأورتيجا،:انظر.الكوشرا

(.الحديتة

فيامرأةتؤ!!4أن؟حشصوتأ!ضالكوشرالدو

وتكتبالألتو.صوتدرجاتأخفضفىويقعأكناء،أ

وإما،الرنانيالدورتغنىلامرأةإماالموسيقيةالأجزاءابعفر

المعاكس.الصادحويدعىالجزء،نفسيعنيلرجل

بري!انيا(.)فيالنبلاءبمالليدي؟الأيرلان!:.الكوئتيسة

مؤتمر،معناهالاتجخيةكطمةمنمطخوذلفظالكودجرس

وأأقاليمأوهيئاتتمثلالناسمنمجموعةأيعلىوتطلق

هذامثليسمىأنويمكن،مشكلاتهملمناقشةيجتمعوندولآ

يحضرهمؤتمرهوالعالميوالمؤتمر.كذلكمؤتمراالاجتماع

تشير،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي.متعددةبلادمنممثلون

الهيئةوهوالأمريكيالكونجرسإلىعادةكونجرسكلمة

أطلقولقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعلياالتشريعية

التيالمهمةالدوليةالمؤتمراتمنالعديدعلىالكونجرساسم

ولترتيبالحدودلتعيينالميلاديعشرالتاسعالقرنفيانعقدت

:المؤتمراتأهمكانتوقداوروبا.فىالسيامميةالتسويات

إمبراطوريةقسمأم(581-181)4فيينامؤتمر

النابليونية.الحروببعدنابليون

نجمتالتيالمشاكلسوىأم(،)856باريسمؤتمر

فيمهمةخطوةالمؤتمرهذاكانوقد.القرمحربعن

إيطاليا.فيمتناميةكانتالتيالوحدة
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البلقانأرضروسيامنأنتزعأم()878برلينمؤتمر

الحروبنناء3أفيتركيامنعليهااستولتقدكانتالتي

التركية.الروسية

لكونجرسامؤتمر،،فيينامؤتمر،،برلين:أيضانظرا

الأمريكى.الكونجرس،القاري

التثررسا!لسهوالأصدكيالكوصس

للدولة.القوانينسنومهمته،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

ومجلسالشيوخمجلسهماهيئتينمنالكونجرسيتألف

"خساويةبسلطاتالمجلسينكلاويتمتع،النواب

قبلمنسالكونجمأعضاءانتخابيتمأنهتقريبا،كما

الشعب.

سنهيللكونجرسالأولىالمهمةأنمنوبالرغم

سبيلانعلى،كبيرةأخرىبمهاميضطلعأنهإلا،القوانين

رئيسترشي!حاتيرفضأو،يصدقأنفللكونجرسالمثال

المناصبوب!شالحكومةوزرأءلمناصبالمتحدةالولايات

رفضأوإفرارفيالحقلهأنكما.الأخرىالرفيعة

الأكلريكي.الرئيسيبرمهاالتي،والاتفاقياتالمعاهدات

كبيرا.عددايمثلالكونجرسفيعضوكلإنوحيث

آراء"حرفةالأعضاءعلىيتوجبفإنه،المواطنينمن

القوأنينفىالنظرعندالاراءبتلكوالاسترشادالناخبين

أنالعضوعلي،تحتمالكونجرسعضويةأنكما.المقترحة

المحلية.المناسجماتفيوالظهور،المواطنينخطاباتعلىيرد

مشكلاتلمعابةمحليةمكاتبفتحأيضاعليهتحتمكما

الحكومة.معالجمهور

الكونجرستنظيمكيفية

مجلسين"قمؤلفاتشريعياجهازاالكونجرسيعد

يمثلعضو.001منالشيوخمجلسششكل.تشريعيين

)سناتوران(.شيخانالخمسينالولاياتمنولايةكل

انتخابودشمعضوا.435منالنوابمجلسويتألف

ولابد،اتخابيةمناطقمنالمجلسلهذاالنوابأوالأعضاء،

مجلعرفىالأقلعلىواحدمقعدولايةلكليكونأن

.النواب

منطويلة-ةلفتموالجمهوريالديمقراطىالحزبانظل

الحزبوي!خبر.الكونجرسفيالرئيسيينالحزبينالزمن

مجلسيهـقكلفىالأعضاءمنأكبرعددلديهالذي

الاخراطصبيكونبينما،الأغلبيةحزبالكونجرس

الأقلية.حزب

المجلسقظيمفيمهمامظصااللجانتشكل

عليها.للتص!يتمشارئالقوانينتعدالتيفهي،التشريعي

المتعلقالفملتقسيمعلىي!ساعداللجاننظامأنكما

فىالتخصصمنالأعضاءويمكن،التشريعاتبمعالجة

الأغلبيةحزبويقوم.الموضوعاتمنمحددةأنواع

معظمفيالمقاعدبأغلبيةويحتفظ،لجنةكلرئيسباختيار

.اللجان

رئيسنائبيرأسللدستور،وفقا.الشيوخمجلس

فيعضوالايعدولكنهالشيوخمجلس،المتحدةالولايات

المجلسوينتخب.هناكيظهرمانادراأنهكما،الهيئةهذه

ويقوم.الرئيسنائبغيابفيالعملليتولىمضقتارئيسا

الشيوخبمجلسالخاصةالرسميةالأوراقعلىبالتوقيع

سناتوربتعيينيقوموإنما،بانتظامالمجلسلايرأسولكنه

عادةالمجلسويقوم.الوقتلمعظممؤقتارئيسامرتبةأدنى

الأغلبية.حزبمنلهدائمرئيسبانتخاب

كبيراموظفاوالجمهوريينالديمقراطيينمنكلينتخب

الأقلية،زعيمأوالأغلبيةبزعيمويعرف،الردهةزعيم

لمساعدةالسوطبحامليعرفموظفاحزبكلوينتخب

.الحزبأهدافخدمةفيالردهةزعيم

بمهمةالنوابمجلسرئيسيضطلع.النوابمجلس

الأغلبية.حزبزعيمكونهجانبإلىالجلساترئاسة

نظرا،الكونجرسفيعضوأهمالنوابمجلسورئيس

مشاريعبتحويلفيقومبها؟يتمتعالتىالواسعةللسلطات

كما،الخاصةاللجانأعضاءوتسمية،اللجانإلىالقوانين

ذاتوالقواعدالأنظمةلجنةإلىحزبهأعضاءبترشميحيقوم

حالةفيالتصويتفبميشارك،ذلكإلىوبالإضافةالنفوذ.

حقالمجلساعضاءمنزملاءهويمنح،الأصواتتعادل

مجلسفىالشأنهووكما.المناقشاتأثناءالكلام

الردهةزعيموالأقليةالأغلبيةحزبىمنكليختار،الشيوخ

.حدةعلىكلا،السوطوحامل

جديدمجلسيتشكل.الكونجرسيجتمعمتى

تجريالتيالكونجرسانتخاباتإثرسنتينكلللكونجرس

وتحقدم.الزوجيةالأرقامذاتالعسنواتمننوفمبرشهرفي

سنتين.كلالعامةللانتخاباتالكونجرسأعضاءثلثنحو

لأنهبالامشمرارية،تتسمهيئةبذلكالكونجرسويصبح

.الإطلاقعلىبكاملهجديدالايكون

وتبدأ.السنةفيواحدةدوريةجلسةالكونجرسيعقد

مختلفا.تاريخاالكونجرسيحددمالميناير3فىالجلسة

للأعضاءيتسنىلكيعطلةفيدائماالكونجرسيكون

،الكونجرسأنفضاضوبعد.مقاطعاتهمأوولاياتهمزيارة

ولا.خماصةجلسمةلانعقاديدعوأنالجمهوريةلرئيسيحق

حالةفىإلاالكونجرسيفضأنالأمريكيللرئيسيجوز

ويجتمع.للانفضاضتاريخعلىالاتفاقفيالمجلسينفشل

منفصلتينقاعتينفىوالنوابالشيوخمجلسيمنكل

واشنطن.بالعاصمة()الكابيتولالبرلمانبمبنى
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.المتحدةالولاياتفياغوال!!اسلهالاطالحكومةضعيمثلالكونجرس

المشتركه.الجلساتأثاءالنوابمجلس

القوانينالكونجرسيسنكيف

دوراتمنمشتين!صلخلالال!صنجرسيصدر

ويقدم،الرئيسعليهاويوقيقانونا،056نحوالكونجرس

الفترةتلكخلالوالنوابالشيوخمجلسىمنكلأعضاء

أحملياتاوتؤديالقوان!ت.مشاريغمن000.01نحو

خلالتنشأالتىالمقترحاتتمحيصإلىالمتتاليةالتشريعية

.قانونإلىأغانونامشروعتطورمراحلمنمرحلةكل

فلابدقانونا،إقرارهيتماأنمعينقانونلمشروعتحسنىولكى

المجلسوفياللجانفيحولهتدورالتيالمناقشاتيجتازأن

مشروعيحصلأنولابد.الكونجرسهيئتيمنكلفي

توقيعوعلىالكونجرسفيالأصواتغالبيةعلىالقانون

ضدالنقضحقالدولةرئيساستخدموإذاالرئيعر.

المعنيالقانونمشروعيحصلأنفلابد،القانونمشروع

النقض.يلغيلكىالكونجرسفيلمساحقتأييدعلى

منتقترحأنأصلقوانينيم!ش.الجديدةالقوانيناقتراح

وأ،موظفيهمأوالمشرعينذلكويشم!!،شخصأيقبل

ولكن،اطصالإلخاصةجماعاتأو،التنفيذيينالمسؤولين

يتبناهأنفلابد،قالونإلىمعينقانونمشروعيتحوللكي

.للكونجرسرسميايقدمهوأن،الكونجرسأعضاءأحد

وتتعلقخماصا.أوعامايكونأنالقانونلمشروعيمكن

.العمومصفةعلىالناستهمبأمورالعامةالقوانينمشاريع

أفرادافقطتخصفإنها،الخاصةالقوانينمشاريعأما

ضددعوىأو،الهجرةتخصقضيةمثلمحددين

بقاعةالمجلسينأعضاءكافةويجتمع.ا!وا!وااخيوخامحلسىسيتكؤد

يقرهأنلابدقانوناالمشروعيصبحوأممي.الحكومة

الرئيس.عليهويوقعالمجل!ر،

بعد،القانونمشروعيحال.اللجانفيالعمل

يشملهاالتىبالأمورالختصةاللجانإحدىإلى،تقديمه

الرئيسيةالكونجرسلجانوتتش!ص!!.المعنىأغانونا:ع:

لجنة22و،الشيوخمجلسفيلجنة16منالدائمة

المجالاتمعظممعاللجانهذهوتتعامل.النواببمجلس

حرجةمرحلةالمقترحالقانونيدخل،للتشريعالأساسية

بدراسةاللجانهذهوتقوم.اللجانإحدىإلىإحالتهبعد

بإعدادوتقومإليها،المحالةمشارئالقوانينمنبسيطجزء

القوانينمشاريعأما.المجلسكاملعلىيعرضعنهتقرير

رؤساءقررماوإذاالنور.ترىلاغالبافإنهاالأخرى

فإنهم،معينقانونمشروعفيالنظريستمرأناللجان

مفتوحةاستماعجلساتعقدإلىالعادةفييلجأون

والمعارضةالمؤيدةالإفاداتعلىللتعرفللجمهور،

.أغانونالمشروع

إلىتمريرهاشمالتيالقوانينمشاريعدعضهنالك

يأإدخالبدونالشيوخمجلصأوالنوابمجلص

تتعرضالقوانينمشاريعمعظمولكنعليها.تعديلات

.اللجانتعقدهاالتي"التنقيح"جلعساتفيللتعديل

مشروعلصالحالمعنيةاللجنةأعضاءغالبيةيصوتوعندما

عضوشهبكاملالمجلصرإلىيحيلونهفإنهم،المنقحالقانون

بإجازته.التوصيةمع
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مشاريعبحصباللجانتقوم.القوانينمشاريعإقرار

معظمفإن،وعليه.كبيرةمساندةإلىتفتقرالتيالقوانين

الشيوخأوالنوابمجلسإلىتصلالتىمشاروإلقوانين

مجلعرءأعضطيقرالعادةوفى.النهايةفيإقرارهايتم

،جماعأوالبسيطبالاقتراحإماالقوانينمشاريعالشيوخ

وحيثإء،الأعضمنأحداعتراضبدونأي،الأصوات

فإن،ابضماعيةالموافقةيعيقأنواحدعضولاعتراضيمكن

يكونأنضمانعلىيعملونالشيوخمجلسزعماء

زملائهم.لدىمقبولأالقانونمشروع

بالموافقةالقواقكلنمشاريعمعظمالنوابمجلسيقر

بإجراءأو،الشيوخمجلسفىالحالهوكما،الجماعية

عمليةلتع!شيليؤديانالأسلوبينوكلا،الأحكامتعليق

خلافبشأنهالايوجدالتيالقوانينمشاريعفيالتشريع

فيتمالاراءحولهـاتختلفالتىالقوانينمشاريعاماكبير.

لجنةزرنحمعهالقواعدوفقاالنوابمجلسفيفيهاالنظر

والقواعد.الأنظمة

قوانينعلىاللتصويتمختلفةطرقاالمشرعونيستخدم

المؤيدينصميعيجهر،بالنطقالتصويتحالففي.المشروع

حالةوفي،لابكلمةالمعارضونيجهربينماسويا،نعمبكلمة

إذالتوضئمامجتمعينالأعضاءيقف،الاصواتانقسام

حالةوفيإ.المعنيالقانونلمشروعمعارضينأومؤيدينكانوا

واحدكليصو!،الاسماء،لقائمةوفقاالنداءعندالتصويت

فيالمجلسويعم!!.اسمهنداءبعدلاأوبنعمالأعضاءمن

ويقومإلكترونيا،الأصواتوإحصاءتسجيلعلىالعادة

زر.علىبالضغطبالتصويتالأعضاء

وفقاللتهيمويتوالنوابالشيوخمجلسيأعضاءيميل

كانوإذا.المعنيالقانونمشروعحيالأحزابهملموقف

الجماهير11.اءأي-دوائرهمناخبيباراءعلمعلىالمشرعون

لرئيسأنكهط.لذلكوفقايصوتونفقد-انتخبتهالتي

موأقففيتأثيراأيضاالقويةالضغطوجماعاتالدولة

الأعضاء.

مشروعيصشازأنبعد.قانونإلىقانونمشروعمن

الاخر.ا؟خلسإلىيحال،الكونجرسمجلسىأحدالقانون

يحالفإنه،القانونمشروععلىالمجلسانيوافقأنوبمجرد

الدولة.رئيسإلى

الأحد-أيامبدون-أيام1.خلالالدولةلرئيسيحق

وإذا.،بنقضهأنأوعليهيوقعأنالقانونلمشروعتسلمهمن

وأالقانونمشروععلىبالتوقيعالدولةرئيسيقملم

انعقاد،-خالةفىالكونجرسوكانأيام01خلالبإعادته

انفضإذاأءطنافذا.قانونايصبحالقانونمشروعفإن

لايصبحالقازونمشروعفإن،المدةتلكخلالالكونجرس

ا-ليب.فيتوباسمالأخيراللإجراءهذاويسمىقانونا،

ئاريخيةنبذة

مجالصرتقليدعنالكونجرستأسيسفكرةنشأت

فيجذورلهوصارتبريطانيا،منانتقلالذيالنواب

عشرالعسابعالقرنأوائلفيالأمريكيةالمستعمرات

والعمعة،سلطاتالمستعمراتلمجالسوكان.الميلادي

عنأوسعبشكلتعبرالمجالسهذهصارت،الزمنوبمضي

الاستعمارلون،الحكاممصالحضدالمستعمرينمصالح

بريطانيا.تعينهمكانتالذين

والمستعمراتبريطانيابينالتوترحدةازدادتوعندما

،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينياتفيالأمريكية

اعتبارويمكن.المستعمرينقضيةالمستعمراتمجالستبنت

عامفيلادلفيافىانعقدالذي،الأولالقاريالكونجرس

عاموفي.الأولىالوطنيةالتشريعيةالهيئةبمثابة،ام774

استقلالالثانيالقاريالكونجرسأعلن،أم776

الثانيالقاريالكونجرسوعملبريطانيا.عنالمستعمرات

تبنتحينماام،781حتىالوطنيةالحكومةبمثابة

كونجرسوأنشأتالكونفدراليالاتحادمذكرةالولايات

هيئةبدونالكونفدراليةكونجرسعملوقد.الكونفدرالية

ضعفه.ظهرماوسرعانمستقلةقضائيةأوتنفيذية

خطةالدمشوريالمؤتمرمندوبورسمام787عاموفى

وظلت-المتحدةالولاياتدستور-الحكومةلشكلجديدة

بسلطاتموازنتهاتمتولكن،مهمةالتشريعيةالهيئةسلطة

إنشاءإلىالدستوردعاوقد.والقضائيةالتنفيذيةالهيئتين

كانواحدمجلسمنبدلأ-الجديدللكونجرسمجلسين

)الشيوخ(المجلسينأحدفىمتساوبتمثيل-العسابقفي

)مجلسالاخرالمجلسفيالسكانلعددوفقاوبالتمثيل

إلىالتشريعيةللهيئةمجلسينتشكيلأدىوقد(.النواب

كانواالذين،الصغيرةالولاياتمندوبيرنمريرنزاع

الولاياتومندوبى،ولايةلكلمتساوياتمثيلايفضلون

عددأساسعلىمبنياتمثيلايريدونكانواالذين،الكبيرة

ولاية.كلفيالسكان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القاريالكونجرسبالتقصيرالاتهام

الشيوخمجلسالكونفدراليالاتحاداتفاقيةبنود

الكونجرسمكتبةالمتحدةالولاياترئحس

الانتخابيةالهيئةالمصلحةضعط

الكونجرس

منممثلينجعمؤتمرالمارىالكوئجرس

بولايةفيلادلفيا،فيمرةاجتمعآول.الأمريكيةالمستعمرات

الاجتماعكانوقد.أم774سبتمبر5فيبنسلفانيا

نأبعد،المستعمراتبينانتشرتالوحدةفيرغبةحصيلة
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التي،البريطانيالبرلمانمراسيمفيبهاالمحدفالخطررأت

ميناءوثيقةوخاصةماساشوسيتسمستعمرةضدوجهت

سكانمعاقبةبهاالمقصودالقوانينأحدكانتالتى،بوسطن

فىبوسطنمرفأفيالشايشحنةلإتلافالمستعمرات

.ام773عامالأولكانون

مندوبا56حضرهمؤتمر.الأولالقاريالكونجرس

جورجياتبعثل!االذيالوقتفى،مستعمرة21يمثلون

قراراتمنيصدرماتأسدعلىوافقتأنهاإلاعنهامندوبا

معاملةبطلبالأولالكونجرساهتموقد.الاجتماعفي

،الاستقلالبموضوعاهتمممااكثربريطانيامنعادلة

بالضرأئبيتعلقفيماالمستعمراتنظروجهةوأوضح

41فىالمؤتمرعنصدرالذيالحقوقببيانوالتجارة

ليسأنهالكونجرسلاحظكما.ام774عاممنأكتوبر

أنهإلا.البرلمانىالتمثيلالمصتعمراتتطلبأنالمناسبمن

سمنالمستعمراتمجال!م!منمجلسكلبحقطالب

الخارجية.اضجارةاماعداالمجالاتكلفىالخاصةقوانينه

فىتغييرأييحدثلبم.الثانيالقاريالكونجرس

المستعمراتوأصبحت،البريطانيةالاستعماريةالسياسة

فلاحيبينالدائرةالمعاركأثرعلى،الحربشفاعلى

لكسنجتونفيالبريطانيةوالقواتماساشوسيتس

فياجتماعهالثانىالقاريالمؤتمرعقدوقدوكونكورد.

ح!صميةواجباتعاتقهعلىوأخذأم775مايو01

تنظجمتمحيث،الحربىمجهودهافىالمستعمراتلتوحيد

مأ775يوليو8فى.واشنطنجورجقيادةتحتجيش

ذكرمع،السلاحشهرإلىفيهيدعوبيائاالمؤتمرأصدر

المؤتمرتقدم،يومينوبعد.ذلكإلىالداعيةالأسباب

قبلالأموربمعالجةيقوالكى،الملكإلىنهائىبطل!

.الحرباندل!ع

بحثالثانيأصقارياالمؤتمرقامالحرباندلاعومع

وفى.ولايةنفسهامستعمرةكلتعلنأنعلىالمستعمرات

وقام،الا!شقلالفيهيعلنقراراالمؤتمرتبنىأم776يوليو4

،الولاياتبيندائماتحادلترسيخالخططبرسمذلكبعد

الكونفدرالي.بالاتحادخاصةموادإدخالإلىذلكوأدى

الصعوبة،بالغةظروفتحتالثانيالقاريالمؤتمرعمللقد

شرعية،بسلطاتتتمتعلامجموعةمنيتكونكانلأنه

أولإلىبالعملوا!ستمرالولاياتموافقةنالأنبعدإلا

السلطةعلىحائزمؤتمرالأمرتولىحيثأم،781مارس

بمؤتمرسميوقد،ال!صنفدرافيالاتحاداتفاقيةبنودبموجب

يدعونهظلواالكثيرينأنغير،الكونفدراليالاتحاد

.القاريالكونجرس

الاتحاداتفاقيةبنودبمالاستقلالإعلانأيضا:انظر

الكونفدرالي.

الكونجرسانظر:.الثاليالقاريالكولجرس

الثالي(.القاري)الكونجرسالقاري

كاتب.(م981!-181)8ردريئشا،كونجريف

فلسفىنظاممنالبريطانيالفرعأسس.إنجليزيمقالات

انظر:.كونتأوجوستأنشاهالذي،الوضعيةيسمى

الوضعيةالفلسفةكونجريفعدأوجوست.،كونت

سياسيةمقالاتعلىأعمالهاشتملتوقدوديئا.فلسفة

إنجلتراملكةإليزابيثام(،)874ودينيةواجتماعية

الديالةخلاصةكونتكتابوترجمةأم()862

فيليمنجتونفىكونجريفولدأم(.)8ء8الوضجة

بإنجلترا.ووريكشايرمقاطعة

أم(.82-18)772وليمالسيركونجريف،

،متفجراتتحملالتىأصواريخاطور،بريطانىمحترع

منعزز،الصواريخعلمعنكتابعلىأعمالهواشتملت

استعملوقد.رئيسيحربيالصواربثسلاحاستعمال

أثناءالفرنسيةالقواتضدكونجريفصواريخالبريطانيون

أم(.81-5ا)397النابليونيةالحروب

فيهنريماكحصنأيضاالبريطانيةالقواتوقذفت

بهذهالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبماريلاندبالتيمور

.أم218عامحربأثناءالصواريخ

لندنمنجزءالانوهيووليتحق،فىكونجريفولد

فيكمبردججامعةمنعلميةدرجةعلىوحصل،أممبرىا

عامفيالبارونىوالدهلقبوورث.أم597عام

.اختراعبراءة18علىكونجردفحصلكما.م4181

وتصنيعالبحريةالمدافعنصبفىحديثةطرقاابت!صفقد

،للرشونظامابخارئامحركاأيضاواخترعالبارود.

.عديدةأخرىوأجهزة

تبكا.(م9271-0761)وليم،يصكونجر

وأحسن،كثيرةكوميديةمسرحياتكتب،مسرحي

الحبأجلمنالحبمسرحيةالخمسمسرحياته

أفكارعلىوتحتويانأم(.007)العالمطريقام(،)596

وأبارزةشخصياتعلىاحتوائهمامنأكثروذكيةحية

ونظرة،براقنثريبأسلوبتتميزانكما.فكاهيةمواقف

صورةالعالمطريقمسرحيةوتقدم.للحياةمتحضرةواقعية

المسرحيةوتسخر.الدنيويالمثقفالراقيأطمجتمعساخرة

،والظرفالذكاءومدعي،والأجلاف،اطنافقبتمن

مسرحياتأشهركانت.المدللاتالنساءوعجائزوالأغبياء

ام(.)796الحدادثوبفيعروسحياتهأثناءكونجريف

الشهيرةالمقولةعل!وتحتوي.الوحيدةالمأساويةروايتهوهي

.الصدور"تهدئةفيسحرهالهاالمو!ميقى



392يفجوز،دكونرا

أيرلندا.فيونشأسانجلترا،يوركشايرفيكونجريفولد

ولكنه،امأ+19سنةفيلندنفيالحقوقمدرسةودخل

بعدكثيرايكتىبولم.المدينةفىالفراغوحياةالكتابةفضل

.أم007عام

مننوعا!كونجف!ي!ان.صانالكو!ي،

بأستراليايصخمساحلامتدادعلىيوجدالبحر،نفاثات

أستراليا.وغربيويلزساوثنيوبمنطقة

انخفاض!مناطفىمستعمراتفيالكونجفوييعيمش

المد!نخفضحيثالربيعموسموفيوالجزر.المدوارتفاع

خارجشفويالكوفييبقىالسواحلعنالمياهوتنحسروالجزر،

داخلالماءمرحبكميةمحتفظا،جسمهفتحتيويغلقالماء

اكهار.حرارةأثناءحياالبقاءعلىيساعدهمماجسمه

وذلكلعما2الكونجفويالأسماكصائدويستخدم

واستعمالاللوذالأرجوانيالخارجيالصلبالساتربقطع

جسمه.منالناعمالأحمرالجزء

فينشيشايرفيمحديحكمذاتمقاطعةعوفجلتون

مدينةتض!ل.نسمة009.82السكانعددإنجلترا.

يكثر.وساند(بالقوميدلويتشالساجروبلداتكونجلتون

منتجاتمزارعخصوصا،بالزراعةالمنطقةفيالاهتمام

وتعدينالهند!!يةالصناعات:الصناعاتبينومن،الألبان

أمميميائيةأالموادوإنتاجالسليكارملالمبواممتخراج

التجارية.والمركباتالغذائيةوالمنتجاتوالفوطوالملاءات

بأستراليا.لكوينزلالدالشرقيالجنوبفينهرعولدامين

قربأكبيراالتقسيملنطاقالغربيةالمنحدراتمنينبع

دارلنجمن،الشماليالجزءفىالنهرويصب.ووريكمدينة

غربيكمأ06مسافةإلىالخصيبالسهلليمتدداونز،

النهر..علىللريرئيسيانمشروعانوهناك.برزبين

عامفىاهـحهعليهوأطلقالنهركننجهامآلناكتشف

.أم827

م(.4971-471)3دولماركيزا،كوندرسيه

للصورةتقرررصرسمأعمالهأهم،فرنسيفيلسوف

أم(.497-)3917البشريالعقللتقدمالتاريخية

،الكمالإلىتصلأنيمكنالبشريةالطيعةأنيرىكان

.مستنيرةحضارةنحوالبشريةتوجهأظهرقدالتاريخوأن

المتخلفةالمؤسساتعنتنتجالشروربأنيشعروكان

اعتقدوقد.والقساوسةالحكامينشئهاالتيوالقوانين

فيه-يعيشالذيالعصرحتى-التاريخانكوندرسيه

العاشر،العصروفى)مراحل(.عصورتسعةمنشكون

بينالمساواةتزدادسوفالمستقبلعصريكونأنتنبأالذي

وفكرئاجسدياالناسحاليتحسنوسوفوالطبقاتالأم

وأخلاقئا.

عائلتهواسماسمهوكانبيكارديفيكوندرسيهولد

رياضئاوكان.كاريتاندينيكولاسأنطوانجينماري

الثورةأيد.الفرنسيةبالأكاديميةللعملانتخببارعا.

ولكنه.والميثاقالثوريالتشريعىبالمجلسوعمل،الفرنسية

السجن.فيوماتللثورةكعدواعتقلالأمر،اخرفى

مؤلف.(م4291-7581)يفجوز،دنراكو

برواياتهاشتهر.الإنجليزيةباللغةكتبالمولد،بولندي

جوزيفولدالبحر.عنكتبهاالتيالقصيرةوقصصه

فىكييفقربكورزينيوفسكيناليكزكونرادتيودور

ولمعاما،61وعمرهبولنداترك.حينذاكالروسيةبولندا

ملاحمنطريقهوشق.بالإنجليزيةيستطئالتحدثيكن

وتمكن.البريطانيالتجاريالأسطولفيقبطانإلىعادي

أفضلمنبعضكتابةمنالإنجليزيةلغتهضعفمنبالرغم

.الإنجليزيال!دبفيالروايات

أعماله.منكثيرفيالحياةفىخبراتهكونراداستخدم

بمادةالملايووأرخبيلالهنديالمحيطفيرحلاتهزودته

آلميرحماقةبروايةبدأولقد.الصيتالذائعةرواياتهلبعض

أحداثوتدورام(.)698الجزرنفايةأم(؟)598

السفينةعلىزنجي:مثلالتاليةوروائعهبورنيو.فيالروايتين

إعصارم(،0091)جيملوردم(،81)79"نرجس

ام(،)179الظلخطام(؟)159انتصارم(،91)30

ألفكما.الشرقيةالبحارفيأيضاأحداثهاجرتوقد

القصيرةقصصهمنالعديد

الشريكومنها:أيضا،هناك

وقد.والشبابالسري

الظلامقلبقصتهبنيت

أشمهروهيأم(،09)2

نهرإلىرحلتهعلى،روياته

فياستخدمكماالكونغو،

(ام09)4نوستروموروايته

المبكرةرحلاتهمنذكريات

كونرادجوزيف.الكاريبىإلى

بأنهالوقتذلكفىالناسبرأييضيقكونرادوكان

أعمالهأنيرىكماإذالبحر.عنقصصكاتبمجرد

السفينةعالماستخدمفقد.العامةالمشاكلحقيقةتتناول

منها.يعانيالتىالعامةالمشاكلليعالج،المكثفالصغير

القوىمواجهةفييصمدأنالمجتمعيستطيعكيفوهى

،المثالسبيلفعلى.الحديثوالعالمالفرديةللأنانيةالمدمرة

بينللصراعملحميةصورةنوستروموروايتهتقدم



زدنراكو492

كونرادكتبوقد.الجنوبيةأمريكافىوالثورةالرأسمالية

السريالعميل:هماأوروبافيالثوراتعنروايتينأيضا

أم(.119)الغربيةالعيونتحتأم(،9)70

الخصوصوجهعلىيهتمكونراديكنلم

الذينبالرجالكثيرايهتمكانأغدلذاتها،بالشخصية

فى،فالقبطان،الحياةفىأهدافهملتحقيقبنشاطيعملون

علىينتصر"نرجس"،السفينةعلىزنجيروايته

الأدبفيالأبطالفإن،الأغلبوفيوالضر.الفععف

فيوالشرالضعفلقوىيستسلمونلكونرادالقصصي

تماما.متشائماليس!صنرادولكن.الآخرينوفيداخلهما

الشجاعة:مثلالقديمةالفضائلقي!ةيؤكدإنه

إدراكهفيعصرياكونرادوكان.والانضباطوالإخلاص

الفضائل.تلكالناسيحققأنصعوبةمدى

أجينالأستراالسباحةأبطالمناثنينلعائلةاسماكولرادر

أإوهاحرالاتفيافىوأ!داوإسحا()جونوأختأخهما

الجنسيةعلىبعدشيماوحصلا.أم949عامفيأستراليا

كونرادز.أبناءباسمايعرفانوأصبحا،الأسترالية

جمئالأرقامحقق(.-ام9)42كونرادزجون

065.1إلىم002منالحرةالسباحةفيالعالميةالقياسية

معالتدريببدأاء.959عامفىأم(،05)9ياردة

الخامسةسنفي.أم39ءعامفيتالبوتدونمدربه

البطولةمباراةوفى.عالميةقياسيةأرقامسمتةحققعشرة

جميعفيفاز،ام959عامفينظمتالتيالأسترالية

الأأسابادورةوفي.للرجالالحرةالسباحةممسابقات

الحرةالسباحةمسابقةفيفاز،أم069لعامالأوليمبية

بعد.فيمامدرلاأصبحوقد.أم)005لمسافة

أحدفىالسباحةبدأت(.-أم49)4كونرادزإلسا

أورانكوينتيمدينةفىبالمهاجرينالخاصةالشباببيوت

تالبوتدونإشرافتحتتدربتكماويلز.بسيوساوث

عالميينقياسيينرقمينحققتوقد.أم539عاممناعتبارا

حطمتالنهايةوفيعمرها.منعشرةالثالثةفيهيو

للسيداتالحرةللسباحةالعالميةالقيامميةالأرقاماجميع

ام(./05)9ياردة065.1إلىم004م!أطمسافات

.(صوره)لجوهرةا:نظرا0يتلرلكوا

بدضفيالشرطةضابطعلىيطلهتلفظالكوئستاول

ويكتببهمالمشتبهعلىالقبضويستطع،أبلدانا

فيرسميلقبمنالكلمةاشتقتوقدأع!.أقوا

كونتأوكومستابلي،وهوأحتمرقيةاومانيةأاالإمبراطورية

البلاطفيعضواالكونستابلكانفرنساوفيالإسطب!!،

المتحدةالمملكةفياما.الملكيةللجيو!ققائداأو،المل!ص

الضباطكلفيدعىوكندا،كأسترالياأخرىودول

لكونستابل.المستجدين

فنانم(.8371-1)776جون،كونستابل

رسامابوصفه-تيرنرو..م.جمثل-يصنفإنجليزي

عشرالتاسعالقرنفيالطبيعيةللمناظررائداانجليزيا

مناطقتصورالتيبلوحاتهكونستابلاثشهر!قدالميلادي

تشملكونستابلجون

القشعربةلوحاتهأشهر

تعمرعربةتظهرالتى

الفنانرسملقدالنهر.

مقكاملا!حططا

فيالشروعقبللموضوعه

لمأد5كما،التلوين

تركحيثالخططيكمل

بنىلولىذاتمراعات

فيللعيانطاهرةتدو

اللوحة.



جنوبمنأخرىأنحاءوفي،رأسهمسقطقربريفية

خلالالطلقالهواءفييرسمكونستابلوكانإنجلترا.

شتاء.مرسمهفييعملكانبينما،الدافئةالأشهر

السماءكمنظر،المحيطةالمعالمعلىكونعستابلأكد

وكان.الطبيعيةالمناظرعلىوالظلالضوءوتأثيروالغيوم

وقد.اللوحةفيبدقةالطبيعةتعكسالأشياءهذهبأنيؤمن

فيالانطباعيينالرسامينعلىالجديدكونستابلأسلوبأثر

.الميلاديعشرالتاسعالقرننهاية

الأبيضالحصانكونستابللوحاتأشهرومن

الذرةحقلأم(،821)القشعربةام(؟81)9

ام(.)836نيلندقربالنارم(بم1)269

وقدنهرا.تعبرزراعيةعربةتصورالقت!عربةولوحته

نأقبلالكاملبحجمهاللوحةالأساسيةالخطوطوضع

القمالقمنبقعمعكاملغيرالرسمتركثمبتلوينهايبدأ

.للعيانظاهرةالبني

لوحاتهمنالعديدفيزاهيةألواناكونستابلالمشخدم

منعددارسمام828عامفيزوجتهوفاةوبعد.المبكرة

اكتئابه.عكمستالتيالمتقلبالمزاجذاتاللوحات

فيإبسويشقربالشرقيةبيرغولتفيكونستابلولد

الريفيةالمناظربرسمشبابهفيبدأوقد.سافولكمقاطعة

كلفيوأضمحابهالمحيطةلبيئتهحبهويظهر.منزلهقرب

الملكيةالأكاديميةفيدراستهكونستابلبدأوقد.أعماله

فيعضواانتخبثم،أم997عاملندنفيللفنون

إلأحياتهفىيحظلملكنهأم،982عامالأكاديمية

.محدودةبشهرة

فيكونستانسبحيرةتقع6.يحيركوئستاس!،

ألمانياحدودعند،السويسريةالهضبةمنالشرقيالطرف

وتبلغ.بودينسيالألمانيةباللغةوتسمىوالنمسا.وسويسرا

وعرضهاكم72طولهاويبلغ.2كم953البحيرةمساحة

الجليدبذوبانوينخفضالبحيرةمستوىيرتفع.كما6

وقرىمدنعدةوهناك.المجاورةالألبجبالفىوالثلوج

كونستانسمنها،للبحيرةالساحلخططولعلىتقع

الواقعةوالبساتينالكروممزارعأيضاوهناك.ورومانشورن

كونستانس.بحيرةساحلمنبالقرب

ريكفىيلى،ريكفريلى:نظرا0صلح،س!ئسثاكو

.لأولا

الأسود.البحرعلىالوحيدالرومانيالمرفأكوئستئتا

حديث.مرسىوبها.نسمة.997318سكانهاعدديبلغ

كونستنتاإلىحقولهمنالنفطينقلأنابيبخطوهناك

592كونستيتيوشن

السكةخطوطوتصل.ضخمةنفطخزاناتبهاالتي

،الدانوبحوضعلىالرئيسيةوالمدنكونستنتابينالحديد

كونستنتاقربالأسودالبحرعلىمنتجعانيوجدكما

وإيفوري.مماياوهما

البحريةسلاحفيشهيرةبارجة!سدتيتيوشن

بنيتوقدإيرونسايدز،أولدالرائجواسمها،الأمريكية

ماساشوسيتسبولايةبوسطنفيالسفنصناعةمركزفي

صنعوقدم،62وطولهاأم797و4917عاميبين

ولاياتمنجلبالذيالسنديانخشبمنهيكلها

صنعتفقدصواريهاأماوجورجيا،ومينماساشوسيتس

مؤنحملعلىقادرةوكانت،الأبيضالصنوبرشجرمن

الكونستيتيوشندشنتوقدبحارا.475منلمجألفلطاقم

معالمعاركفىبأذىتمسولم.ام797أكتوبر21في

المراك!أكثرإحدىأيرونسايد،أولدباسموتعرفالكونسيتيوشن

بحريةساحةفىحالياوترسو،المتحدةالولاياتبحريةفيشهرة

المتحدةلالولاياتماساشومميتمي!بولاية،بوسطنفيتشارلستون

لأمريكية.ا



تينةنسرلكوا692

م2181عاموفيأم408و3018عامفيالبربر

وهيجوريريعلىرايسرأسقربمعركةفىتغلبت

الثانيباسمهاالسفينةحظيتوقد.إنجليزيةحربيةسفينة

المدافعقنابلرأىبحاراإنيقالإذالمجركة،هذهخلال

الصلبالكونستيتيوشنجانبعلىمنترتدالبريطانية

،هالإسحققادوقد.حديديةجوأنبللباخرةبأنوقال

منالعديدعقبر.البارجة،أميركىبحريةقائدوهو

أحصلائقةغيرال!صنستيتيوشناعتبرتالأخرىالمعارك

بتحطمها.وامرتبحر

القديمةالحديديةالجوانبذاتقصيدةأثارتوقد

لهذاالأفضلمنفيهاوقالهولمزوندلأوليفركتبهاالتى

فأعيد،الشعبمشاعر،الأمواجتحتيغوصأناحطام

وقدبمأم833عامفيالخدمةإلىوأعيدتاسمفينةترميم

ميناءفىأم855عامفيالخدمةخارجوضعت

حيثنيوهامبشايرولايةفيللبحريةبورتسماوث

عامفىبناؤهااعيدثمومن،للتدريبسفينةاستخدمت

منعام001بعدأيام798عاموفى.أم877

بوسطن.فيثكنةإلىالكونستيتيوشنحولتتدشينها

2791عامىبينالأمريكيونالأطفالجمعوقد

وترميمإصلاحفىليساعدوانقوداام319و

و!ح،تذ!ري!صهص!ظص،الكونستيتيولثن

لإتمامدولار000/003مبلغأم039عامفىالكونجرس

السفينةأعيدتأم319عاممنيوليو31وفي.العمل

كم004.35مسافةإبحارهاوبعد.الفعليةللخدمة

.أم349مايو7فىبوسطنفيالبحريةميناءإلىرجعت

تشارلتونمرفأفيالخدمةفيالكونستيتيوشنزالتوما

سفنبينحربيةسفينةأقدموهى،بوسطنفيالبحري

الماء.ظهرعلىطافيةمازالتالعالم

مصنوعةمعدنيةمزاميربهاموسيقيةالةا!فسرقيئة

وغلقفتحعنالنابخالهواءضغطبوساطةتتذبذببحيث

تقومالجهازطرفيفيالموجودةالصغيرةوالمفاتيح.منفاخ

الثلاثيةوالكونسرتينةالمزامير.فىتتحكمابفئصمامات

الجوانبلمسداسيةصغيرةآلةهيالأغلبفيتستخدمالتي

وتوجد(.متتاليةموسيقيةنغمات)ثمانيجواب.53بمدى

)الجهير(والباص)الصادح(التينورالكونسرتينةأيضا

السيرالبريطانىالمحترعسجلوقد)الأجهر(.والكونتراباص

.ام982عامالكونسرتينةاختراعبراءةويتستونتشارلز

لا.تشارلزالسير،ويتستون:أيضاانظر

أكثرأومنفردةآلةعدىيعزفلحنالكوشميرقو

الكونشيرتوويشبه(.الموسيقية)الفرقةالأوركسترأبمصاحبة

أوركستراتعزفهطويلموسيقىالحنالسيمفونيةالمعزوفة

ثلاثلهاالكونشيرتومعزوفاتأغلبلكن(.سيمفونية

أربعالسيمفونياتلمعظمأنحينفي)أجزاء(،حركات

.حركات

الكونشيرتوعنحالئاالمعروفالكونشيرتوتطوروقد

أواخرفيشائعاكانالذيال!جير()الكونشيرتوجروسور

الميلاديين.عشرالثامنالقرنوأوائلعشرأسسابعاالقرن

صغيرةمجموعةبأنشميزكانالكبيرالكونشيرتوأنأ!اقروا

أش!ومنأوركسترا.بمصاحبةيعزفونهالمنفردينالعارف!تمن

للموسيقيالستةبراندنبرجأعمالالكبير،الكونشيرتوأعمال

أم(.721)باخسيبستيانجوهانالألماكط

كتب،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخروفى

ذاتكونشيرتوأعمالموزارتأماديوسفولفغانغ

تستعرض،الأولىالحركةفي.ثلاثحركات

)النغماتللعملالرئيسيةالتيماتمنالكثيرالأوركسترا

نهايةوقرب.المنفردالعازفيبدأأنقبل(الرئيسية

موسيقيةمقطوعةمنجزءو!طالكادنزا،تأقط،الحركة

وفى.الفنيةمهارتهمستعرضامنفردعازفبهايقوم

والأوركستراالمنفردالعازفيقوم،والثالثةالثانيةالحركتين

تكونبينمابطخيةالثانيةالحركةوتكونمعا.بالعزف

مريعة.الثالثة

مننوعانشاع،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

العازفيشتركوفيه،السيمفونىالكونشيرتوالكونشيرتو:

كلألفوقد.بالتساويالعزففيوالأوركستراالمنفرد

أما.النوعهذابرامزويوهانسبيتهوفنفانلودفيغمن

تصاحبوفيه،العازفكونشيرتوفكانالاخر،النوع

منكلالنوعهذاكتبوقدالمنفرد.العازفالأوركسترا

وفى.شوبانوفردريكفرانز،وليمست،باجانينينيكولو

الذيالشكلعامةبصفةالمؤلفوناتبع،العشرينالقرن

وسيرجىبارتوكبيلاالمؤلفينهؤلاءومن.موزارتابتكره

سترافينسكى.وإيجوربروكفييف

الكاراتيه.انظر:لمحو.الكودع

إنريقيا.وسطكربيفييقع،رطبحارقطرالكوئعو

وأشجارالأدغالوتغطيالاستواء،خطالقطرعبرهذايمر

منه،الشمالىالنصفالكثيفةوالغاباتالمتشابكةالكروم

ينتقل.الحيواناتفيهتعيشالبلادمنالجزءهداومعظما

طويلةزوارقعلىهناكيعيشونالذينالس!طنمنالعديد

.بالمجدافتسيرضيقةخفيفة

الاستوائيةإفريقياضمنإقليماالسابقفيالكونغوكان

علىحصل.الأوسطالكونغويسمىوكان،الفرنسية
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جمهوريةالرسمىواسمهأم069عامفياستقلاله

مدنه.أكبروهيبرازافيلوعاصمتهالشعبيةالكونغو

ثرواتبهتوجدولكنفقيرةالكونغوفىالتربةمعظم

للنقلمركزأالكونغويمثلكما.عديدةمعدنية

الأطلسى،ساحلعلىنوار،بوانتوتعد.والمواصلات

الوسطىإفريقياوجمهورية،الجابونتستخدمهمهما،ميناء

علىمنافذلاتملكلأنهاتجارتها،بعضنقلفيوتشاد

البحر.

يعتبرالذيالرئيسالشعبينتخب.الحكمنظام

الرئيسويعين.سنواتخمسلفترةالبلادفيسلطةأعلى

القيامفييساعدونهالذينالوزراءومجلسالوزراءرئيس

منيتكونالذيالبرلمانويقوم.اليوميةالحكمبأعباء

القوانينبتشريعالشيوخومجلسالوطنيالمجلس:هيئتين

12)5الوطنيالمجلسأعضاءالشعبينتخب.الكونغولية

مجالسينتخببينما،سنواتخمسلفترةعضوا(

لفترةعضوا(06)الشيوخمجلمسأعضاءالمحليالحكم

.سنواتست

000.662.2الكونغوسكانعدديبلغ.السكان

منبالقربالجنوبيةالحدودعلىإمامعظمهميعيعق.نسمة

نوار.بوانتحولالساحلعلىأوبرازافيل

رئيسية:مجموعاتأربعإلىالسكانينتمي

الأمبوكي،-3،تيكيالبا-2الكونغو،-أ

ينتمى.فرعيةمجموعاتمنهاكلوتضمالسانغا.4-

وهمالكونغو،مجموعةإلىالسكانمن%45نحو

برازافيل.غربيوجنوبغربييسكنونمزارعون

يسكنونوهمالباتيكيمجموعةإلى%02نحووينتمى

الحيواناتصيدعلىويعيشونبرازافيلشمالى

الأمبوكيمنالسكانمن%01ونحو.والألممماك

أماالأسماكصيدعلىيعتمدونالسابقفىكانواالذين

الحكوميةالوظائفوفي،فنيينمنهمالعديدفيعملاليوم

الغاباتمناطقفىالسانغايسكنبينما.المدنفي

الشمالية.

ويعتقدونوثنيةطقوساالسكاننصفنحويمارس

كالحجارةالجماداتحتىالأشياءجميعفيأرواحبوجود
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منالبقيةومعظممسلمونالسكانمن.0054نحومثلا.

لايستطيعونالكونغوليينمنالسنكبارغالبية.النصارى

الأطفالمن%7ءنحويتلقىوأحش،الكتابةأوالقراءة

العلياوالفنيةالإداريةالدراساتمعهدويتيحالتدائئا.تعليما

والطلابال!صنغوسم!!انالعامالتعليمافرصبرازافيلفي

.والجابونوتشادالوسطىإفريقياجمهوريةمن

2ك!ا342لأ...الكونغومساحةتبلغ.السطح

الساحلىأسسهلا-ا:جغرافيةأقاليمستةوتضم

بولإقليم4،لياريوادي3،مايومبمنحدرات2-

الباتيكي،هضبة5-(،بولستانلييسمىوكان)ماليبو

.(زائير)الكونغونهرحوض6-

المحيطمنكم64نحويمتد.الساحلىالسهل

بهلاتوجدووقاح!جافإقليماوهو،الداخلإلىالأطلسي

أصساحل.اقربأهواربهتوجدولكنأشجار،

ماارتفاعهايتراوحهضابسلسلة.مايومبمنحدرات

خلفتقعوهيالبحر،سطحفوقم97و.094بين

الكونغو

صصدوطلق-

حديديهلسك

مسنعالعات---

وطعيةأعا!

اللحرسطحمستوىلمحووىارتفاع*

ادولبهالحدو!ثىمرجعالستالحرلطةهده

السلسلةهذهالأنهارأوديةتحترق.الساحليالسه!

.الغاباتتغطيهاالتيالجبلية

منحدرأتخلفيقع،غنيزراعيإقليم.نياريوادي

السافانا.حشائ!قوسهولالغاباتتغطيه،مايومب

منويتكوننياريواديشرقىيقعماليبو.إقليم

استصلاحهاتمأراضيهومعظمالجرداء.التلاأ!منسلسلة

لاتساعنتيجةتكونتبحيرةماليبووبول.الزراعةبغرص

الكونغونهرروافدتخترقالهضبةوهذهال!صنغونهر

.الغاباتتغطيهاالتيالعميقةوالأودية

وسطفىالحشاشمرتعئغل!سهلالباتيكي.هضبة

تغطيهاالتيالعميقةالأوديةالهضبةتقسمالكونغو.

)زائير(.الكونغونهررواشدفيهاوتجريالغابات

ويضمالشمالإلىيقع)زائير(.الكونغونهرحوض

الرافد-الأوبانجىيش!صل.!جيرةومستنقعاتأراضى

للبلاد.الشرقيةالشماليةالحدود-أممونغواأسهراشئيسى

فيهوتهطلرطبحار،بأنهنغوال!ضمناخيتميز

بعضفىالأمطاركميةتبلغ.السنةمدارعلىالأمطار

درجةويبلمتوسط،سم052نحونغول!صانهرءجزاأ

فيالأمطاركميةمتوسطيصل.م652إلىم452الحرارة

درجةتتراوح.السنةفيسما05منأقلأجاتي!!اهضبة

الساحليةالمنطقةتعتبر.م527وم152بينماهناكالحرارة

تيارمروربسببالبلادبقيةمنجفافاوأكثرالبرودةمعتدلة

الساحل.طولعلىالباردالبحريلنجويلا

باستثناءقليلةطبيعيةبثرواتالىصنغويتمتعالاقتماد.

البلاد.فيقليلةصناعاتهناكأنكماأطعادد.ازبعصغاباته

والأرز،الشاميةوالذرهالموز،الكونغوليينمعظهمايزرع

أكثرالنفطيعد.لأسرهمالغذاءلتوفيرأخرىومحاصيل

الغاز:فتشملالأخرىالمعادنأماالبلاد.فيقيمةالمعادد

الزنك.،البوتاس،الطيعى

والأخشابالنفط:هيالرئيسيةالكونغوصادرات

الشمالية،والغاباتمايومبجبالسلسلةمنتأتيالتي

نوأر.بوانتمنبالقربالنفطخاميوجدبينما

فيومواصلاتنقلشبكةأطولبوجودالكونغوتتمغ

سككخطمنالوحيدالحديديالخطيتكونإفريقيا.

والذي،كم515طولهيبلغالذيالمحيط-أحصنعواحديد

الفرعي.خطهإلىبالإضافةنوار،ببوانصبرازافيليربط

عندالأوبانجىونهر)زائير(الكونغونهرعلىأجواخراتسير

خلفالشلالاتتعوقبينماماليبو،بولشمالبرازافيل

نهرشبكةتنقل.المحيطإلىالوصولمنالبواخرماليبوبول

كماو001مسافةوالبضائعالركابالأوبانجى-ال!صنغو

تنقل.الوسطىإفريقياجمهوريةعاصمةبانغيحتى

عبروتشادالوسمطىإفريقياجمهوريةووارداتصادرات

،.دتشااتالسود

ليحيرإفريقياجمهوريئ

لا-الكاجمالدالوسطى

الحابورء!إفريقيا

ال!نغوالكودغوجمهوردة

،نح!!اللبمقراطلة

ص-!3األحولازام!يا
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موجزةحقائق

فيل.رابرا:صمةلعاا

الفرنسية.:الرسميةاللغة

كم،059،جوب-شمالمسافةأبعد2كم000.342:المساحة

كم.أ6"الساحل.كم928،غرب-شرق

بلغت،نسمة000.662.2:أم699عامالسكانتقدير:السكان

%43الريرو،فى%التوريع،:257كملكلأشحاص8،الكتافة

عامالسكانتقدير،نسمة85914212843.1()إحصاءحضر

نسمة./00550.3":م2".أ

النخيل،وريتل!،البن،الممي!تالموز،:الزراعة:الرئيسيةاللتجات

البطاطالسكر،قصبالأرز،،المطاط،الحنةموز،السودانيالفول

.واليام،الحلوة

والزلك.البوتاس،المفط،الرصاص،الطبيعيالغار:التعدين

!طرقةفوقصفراءذهبيةحمامميةنجمةوعليهاحمراءأرضيف:العلم

نحيلأغصانتحيط،اليسرىالعلياالزاويةعسدمتقاطعانومسجل

عامفىالعلمهدااتحد.والمنجلوالمطرقةبالنجمةخصراء

.أم7!"

ال!ر:،الصغرىالوحدةلمعر!ة.الفرنكالأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

تعد.المحيط-الكونغوحديدسككوخطالملاحيةالشبكة

الكونغو.اقتصادعناصرمنمهماعنصراالنهريالنقلتجارة

حاليايعرفمماصغيرجزءكانربما.تاريخيةنبذة

خلالازدهرتالتيالكونغومملكةمنبعضابالكونغو

انظر:.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

وصلالميلاديعشرالخامسالقرنفيالكونغو.

منالفترةوفيالكونغوساحلإلىالبرتغاليونالمستكشفون

جلبعشر،التاسعالقرنوحتىعشرالخامسالقرنأواخر

طولمنوالعاجالرقيقالأوروبيينالتجاروبعضالبرتغاليون

اكتشفتالميلاديالتاسئكلشرالقرنأواخروفي.الساحل

وصلإذبالكونغو،الانيسمىلماالداخليةالأرا!ي

عامفيالمنطقةإلىبرازاسافورنانبييرالفرنسىالمستكشف

هنريالمشهورالبريطانيالمستكشفوأبحرام،875

المحيطعندمصبهإلىالكونغونهرمنبعمنستانلىمورتن

ولفينجستون.ستانليانظر:.ام877و1876عامفى

الباتيكيملكوماكوكوبرازاوقعأم088عامفي

تحت)زائير(الكونغونهرشماليمنطقةوضعتمعاهدة

التيالمنطقةهذهصارتام139عاموفي.الفرنسيةالحماية

الاستوائيةإفريقياضمنإقليماالومعطىالكونغوتسمى

تشاد،الجابونلماقليمالمنطقةربطتام019وفي.الفرنسية

حاليا(.الوسطىإفريقيا)جمهوريةشاري-والأوبانجي

علىالوسطىالكونغوحصلتام589عامفي

أغسطس51فيمستقلةوأصبحتالداخليالذاتيالحكم

.أم069

أجبرهولكنللكونغورئيسأوليولوفولبرتصار

حيثأم،639عامفىالاستقالةعلىوالنقاباتالجيش

ألفونسوأصبحالحكمعلىاشتراكيةحكومةاستولت

واعترفتالصناعاتالحكومةأممترئيسا.ديباتماسيمبا

فيتنام،الشماليةكوريا،الصينمثلالشيوعيةبالدول

بقيادةعسكريونضباطأزاحأم689عامفي.الشمالية

في.منصبهمنديباتماسيمباالرئيصنقوابيماريانالرائد

ذاتدولةوأصبحتللبلادجديددستورأعدام079عام

شعبيةجمهوريةالكونغوواعلنتواحد،سياسىحزب

للبلاد.رئيسانقوابيوصار

عسكريمجلصوتولىام779عامفينقوأبياغتيل

العقيدالمجلسوعين.الحكممقاليدعضواعشرأحدمن

الرئيسالمجلساتهمكمارئيسا.أوبانقويومبىجواكيم

أدينثمومن.نقوابياغتيالبتدبيرديباتماسيمباالسابق

وحلالعسكريالمجلسأبطلأم979عاموفي.وأعدم

للبلاد.كرئيسأوبانقومحلنقويسوساسودينسالعقيد

ملكيةتقليلفيأم989عامفيالحكومةبدأت

أحزابقيامأجيزام199عاموفي.للصناعاتالدولة

دستورلإعدادتشريعيةهيئةمؤتمروعينمعارضةسياسية

فازوقد.أم299فيالانتخاباتإجراءوتقررجديد

بأغلبالاشتراكيةللديمقراطيةالإفريقيالاتحادحزب

منليسوباباسكالانتخابوتم،البرلمانهيئتيمقاعد

للبلادرئيساالاشتركيةللديمقراطيةالإفريقيالاتحادحزب

نهر.الكونغو،،برازافيلانظر:.العامنفسفي

مسصاتالقرنمذاستمرتإفريقيةمملكةالكولمحعو

آنذاكاشتملتوقد.الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلحتى

الكونغووجمهوريةأنجولاالانتشكلأجزاءعلى

نفسها.الكونغومنصغيرجزءعلىوربما،الديمقراطية

هناكوكان.التنظيمجيدةحكومةالكونغولدىكان

كليحكموكان.بالوراثةقريةكلحكملمجولىزعيم

وأالملكيختارهزعيم(القرىمنمجموعة)أيمنطقة

القرنوبحلول.المنطقةفيهاتقعالتيالمقاطعةحاكم

ستإلىمقسمةالكونغوكانتالميلاديعشرالسادس

الذي،الملكوكان.حاكممنهاكلايحكممقاطعات

السياسيةبالسلطةتحمتعكونغومانياسمعليهيطلق

يكونأنلزمفقدولذا،دائمجيشلديهيكنولم.والدينية

البلد.تماسكعلىالمحافظةمنتحمكنكىالشخصيةقوي

دامبامدينةمنبالقربمبانزاالكونغوعاصمةوكانت

أنجول!.فيالحالية

الكونغوساحلإلىالبرتغاليونالمستكشفونوصلوقد

بعضوحولواالبلادداخلوتوغلوا.ام482عام



البلجبكيالكونغو003

الديانةإلىأنكوا،نزنجاالملكذأكفيبما،الكونغوليين

بينطيبةعلاقاتهناككانتالبدايةوفي.النصرانية

السادسالقرنأوائلفىولكن.والبرتغاليينالكونغولبن

الكونغوليينمنكثيراالبرتغاليوناستعبدالميلاديعشر

الملكوطلب.البرتغاليةالمستعمراتفيللعملوسخروهم

الثالثجونالملكمن-أفونصوأيضاويسمى-مبيمبانزنجا

ولكنممارساته!ا،عنالرقيقتجاريوقفأنالبرتغالملك

السائالقرنأوائلوبحلولشيئا.يفعللمجونالملك

وأصبحتالكونغوالرقيقتجارةأضعفتالميلاديعشر

أضجارامنوبتشجيعالانهيار.وشكعلىالمملكة

بعضوأعلنتالمحليونأممونغوليوناالزعماءتمردالبرتغاليين

استقلالها.المقاطعات

الغزاةوهزم.أم665عامالكونغوالبرتغالغزت

وبحلولالنبلاء.طمقةمنكبيرعددمعوقتلوهالملكقوات

.صغيرةمقاطعاتعدةإلىالممل!صةتفتتأم071عام

أنكوا.نزنجما:أيضاانظر

(،السياسيه)ا!دارةالاستعمارانظر:.البلجدكيالكولعو

الديمقراطيةالكونغواشانية(،االعالميةالحر!لعد)مابلجيكا

(.البلجيكي)الححم

باسميعرفكانحصبيربددالديمدراطيهالكوئعو

علىضيقشريطمنهيطلإفريقيا،قلبفييقعزائير،

القارةعمقفيمعظمهيقعولكن،الاطلسيالمحيط

خطويقطعوسطها.منقليلاالجنوبإلىالإفريقية

منه.الشماليالجزءالاستواء

كثافةالمطيرةالمداريةالغاباتمناطقأكبرإحدىتغطى

الديمقراطية.الكونغوجمهوريةمساحةثلثنحواس!االعافي

يعرفكانوالذيالشديدالتيارذوال!صنغونهرويجري

طرقأحدويعد،الغاباتعبرزائير،نهرباسممحليا

جمهوريةفىتعيعشكماالقو.فيالرئيسيةالمواصلات

البرية.الحيواناتمنكثيرةأنواعالديمقرأطيةالكونغو

منالديمقراطيةالكونغوجمهوريةسكانمعظم

،صغيرةقرىفىمعظمهمويعيشالسود،الأفارقة

الكثيرولكن.عيشهمكسبفيالزراعةعلىويعتمدون

مما،العملعنبحثا،المدنإلىسنويايرحلونالقرويينمن

الكونغوجمهوريةفىالمدننموسرعةفىكبيرةزيادةسمب

فيمدينةوأكبرالعاصمةكنشاساومدينة.الديمقراطية

البلاد.

منالديمقراطيةالكونغوجمهوريةالبلجيكيونح!3

وقد.أم069فيامحتقلالهانالتأنإلىام885عام

غيرحيثأم،719عامحتىالكونغوتدعىكانت

ألاقتصاديةالحياةفىكثيراالأوروبيونأثرزائير.أإاسمها

بينشاسعةفوأرقوجودإلىوبالإضافةالبلاد.فىوالثقافية

صعبة،اقتصاديةمشاكلتواجهالبلادأنإلا،الس!طن

النفوذمنللحدجهد،منالبلادقادةبذأ!هممابالرغ!ا

الاقتصاد.وتحسينالشعبوتوحيدالأوروبى

الحكمنظام

نأعلىالديمقراطيةالكونغوجمهوريةدستورينص

شمبهمميوةالجمهوريةويمئرئيس،رئاسىالحكمنظام

الحكومة.علىكاملة

قطرالديمقراطيةالكونغو

!!ريقيا.قلبفييقع

المناطقمنكتيرتمتقر

الكونغوليالريفية

الطرقإلىالديمقراطية

الأطفالوالجسور.الحيدة

يستحدمونالي!لى()إلى

منطقةلعمورقوار!

بالمستنقعاتمغطاة

مدارسهم.إلىللوصول



103الكونغوالديمقراطية

القراراتكلالجمهوريةرئيسيصدر.الوطنيةالحكومة

يديرونالذينالموظفينبتعيينيقومكما،المهمةالسياسية

خمسةلفترةالجمهوريةرئيسوينتخب.الحكمشمؤون

لأكثرالرئيصببقاءلايسمحالقانونأنمنوبالرغم.أعوام

سيسيموبوتوالراحلالرئيسأنإلا،رئاسيتينفترتينمن

حتىأم659عاممنذالمنصبهذايحتلظلسيكو

علىاعتمادا،ام799يوليوفيبالمغربمنفاهإلىرحيله

.محدودةغيرلمدةالحكملهتحيحالدستورفىخاصنص

للعاصمةكابيلالورانالرئيسقواتاجتياححتى

،أم799يوليوفىسيكوسيسيموبوتووهروبكنشاسا

الكونغوجمهوريةفيالوحيدالسياسيالحزبكان

مهمتهوشمثل،الشعبيةالثوريةالحركطحزبهوالديمقراطية

الجمهورية.رئيسيقررهاالتيالسياساتومساندةدعمفي

وأعمالأنشطةبتوجيهتنفيذيةإدارة2.نحوتقوم

الجمهوريةرئيسيعينهممفوضونويتولى.القوميةالحكومة

منالتشريعيةالهيئةتتألف.الإدارأتهذهمنكلرئاسة

لعدةيجتمع،التشريعيالوطنيالمجلسيسمىمجلس

للدولة،العامةالموازنةتفاصيللمناقشةسنةكلأسابيع

رئيسيقترحهاالتيالقوانينمشروعاتولإجازة

ينتخبهمأعضاء031منالمجلسشكون.الجمهورية

الذينالحزبأعضاءبينمن،سنواتخمسلمدةالشعب

قادته.يرشحهم

موجزةحقائق

سا.كنشا:صمةالعا

الفرنسية.:الرسميةاللغة

الحنوبإلىالشمالمنمسافةأطول2،كم904.345.2:ا!لساحة

وطولالغربإلىالشرقمنكم09،22ونحوكم2ر.!،

كم.04الساحل

البحر،سطحفوقم5لمأ90مارجرشاقمةنقطهةأعلى:الارتفاعات

الساحل.ع!البحرسطحنقط!وأدنى

الكثافة:أم699عامتقديرحمسبنسمة4لأهأ.00042:السكان

2.اكمشخصا91

قدأم489عامإحصاءوكانبالحضر.%4و"بالريف%06:التوزيع

عامالسكانعدديصلأنالمتوقعومننسمة92)8.619""بيئ

لسمة..0009.0447م،02"ا

)الكالمافا(،اطنيهوتالمور،:والغاباتالزراعة:الرئيسةالمنتجات

الفول،النخيلزيتالصفراء،الذرة،القطن،البنالكاكاو،

الجعة،:التمنغ.لأخشابوا،الشاي،لمطاطاالأرر،،نيالسودا

،المنسوجاتالفولاذ،،المرطبات،المعالجةالأغذية،الإسمنت

أسحاس،ا،الكوبالت،الكادميوم:التعدين.السياراتوإطارات

القصدير،الفضة،النفطالمنجنيز،،الصساعىالماس،الذهب

لحارصين.وا

الزائير.:الرئيسيةالوحدة:العملة

وتعدفيهامدينةوأكبرالديمقراطيةالكونغوجمهوريةعاصمةكنشاسا

والمبانيالواسعةالشوارعمنكثيرعلىتحتوي.الرئيسىالتجاريالمركز

)زائير(.الكونغولنصالجنوبيةالضفةعلىوتقع.الشاهقةالحديثة

الكونغوجمهوريةعلم

.أم719عاماختيرالديمقراطية

العلمتتوسطالتيالشعلةوترمز

الذي!أولئكوتمجد،التقدمإلى

سبيلفيبأنفسهمضحوا

الديمقراطية.الكونغو

صئز!!اكلا

!ثهكححض*لأ؟

الكونغوجمهوريةشعار

عاماختيرالذيالديمقراطية

أرقط،نمروجهيحملأم719

تع!يالتيالكلماتإلىإضافة

والسلامالعدالةالفرنسيةباللغة

والعمل.

ويخترقتقريباإفريقياقلبفييقعكبير،قوالديمقراطيةالكونغو

منه.الشماليالجزءالاستواءخط



طيةلديمقرااالكونغو203

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةتنقسم.المحليةالحكومة

للعاصمةمنفصلةمنطقةإلىإضافة،أقاليمثمانيةإلى

وهذه،منطقة03إلىالأقاليمهذهوتنقسمكنشاسا.

كلاويحكم.صغرىمنطقة015نحوإلىبدورهاتنقسم

الجمهورية.رئيسيعينهإداريالمحليةالوحداتهذهمن

الوحداتمئاتإلىبدورهاالصغرىالمناطقهذهوتنقسم

القبائلزعماءفيهايقوم،تحمعاتتسمىالتى،الصغيرة

.والنظامالأمنعلىبالمحافظة

فيقضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةتعد.المحاكم

الاستئنافاتفىتنظرلأنها،الديمقراطيةالكونغوجمهورية

الجمهوريةرئيسويعين.الصغرىالمحاكممنترفعالتى

توجدالعليا،المحكمةإلىوبالإضافةالعليا.المحكمةأعضاء

أخرىمحاكمثلاثالديمقراطيةالكونغوجمهوريةفى

.الصغرىالمحاكممنمتنوعةومجموعةللاستئناف

ثمبهقوةالمسلحةالقواتتشمل.المسلحةالقوات

للقواتأمملىاالمجموعويبين.الشرطةإلىإضافة،عسكرية

طوعية.فيهاوالخدمةرجل000.05نحوالمسلحة

السكان

الكونغوسكانعدديبلغ.وسلالاتهمالسكانعدد

%06نحويعي!،نسمة45)000.241نحوالديمقراطية

يبلغبينما.الحضريةالمناطقفىوالباقى،الريفيةالمناطقفي

وربعمليونيننحو-القطرفيمدينةأكبر-كنشاساسكان

نسمة.المليون

الديمقراطيةالكونغوسكانمن%99منأكثريتكون

فىأخرىمناطقمنالمنطقةهذهإلىهاجرواأقواممن

الوقتذلكوفي.الأقلعلىسنة2لأ...منذإفريقيا

الكونغوباسمحالياالمعروفةالمنطقةفىيعيشكان

بماالسودالأفارقةمنأخرىمجموعات،اسديمقراطيةا

بقصريتصفونالذينالأقزامعددويبلغ.الأقزامافيهما

فيويقطن.الأقزامأنظر:.نسمة05لأ...نحوالقامة

اللاجئينمنمليوننحوأيضئاالديمقراطيةالكونغو

هذاورواندا،وبورونديأنجولامنأغلبهم،الأفارقة

منمعظمهمأوروبى000.05نحوإلىبالإضافة

البلجيكيين.

الكونغو

طيةلديمقراا

سياسيةخريطة

!متنزهوطني

دوليةحدود!وو

طريقلا!

حديديةسكه

وطنيةعاصمة!

بلدهأومدينة.

مستوىفو!ارتفاع8

البحرسطع

مرحعاليستالحريطةهذه

الدوليةودالصلي



وتعتمد،الديمقراطيةنعوال!ضريصأنحاءكلفيتنتشرالصغيرةالقرى

الأراضيمنصغيرةقطعفلاحةعلىمعيشتهاديالقرويةالأسرمعظم

فييبدوكمابالقمقمسقوفةصعيرةممازلفيويعيشون،الزراعية

.الصورة

مجموعاتإلىالديمقراطيةالكونغوسكانينتمي

الصراعاتبعضأحيانانشبتوقد،ومتعددةمختلفةعرقية

استطاعتأم659عاممنذولكن.المجموعاتهذهبين

الاختلافاتعلىالتغلبفيبعفالتقدمتحقيقالحكومة

المواطنين.بينالوطنيةبالوحدةالشعورخلقتكما،العرقية

فيالعرقيةالمجموعاتمعظمتتحدث.اللغات

اللغاتعددويبلغ،محليةلهجاتالديمقراطيةالكونغو

ينتمي،محليةلغة002نحوالقطرفىالمستخدمة

الارتباطوثيقةوهيالبانتو،لغةمجموعةإلىمعظمها

ببعض.بعضها

علىواحدةالديمقراطيةالكونغوسكانمعظمشحدث

وهىالبلاد،فيالأربعالإقليميةاللغاتمنالأقل

اللغةأماوالتشيلوبا،والسواحيليةواللنجالاالكيكونجو

الموظفونويستخدم.الفرنسيةفهيالبلادفىالرسمية

كثيرويدرسها،عملهمفيالرسميةاللغةغالباالحكوميون

.المدارسفيالطلبةمن

قرىفىالريفأهلمعظميعيش.المعيشةأكلاط

بضعإلىعشراتبضعبينسكانها،عدديتراوح،صغيرة

القرويةالأسرمنالعظمىالغالبيةوتعتمدالبشر.منمئات

منهاينتجون،صغيرةأراضقطعزراعةعلىمعيشتهافي

المنيهوت:وتشملغذاءمنتقريباإليهمايحتاجونكل

صيدالبعضيمارسكماوالأرز،الصفراءوالذرة)الكاسافا(

الالاتشراءالأسرمنالقليلإلاولايستطيع.الأسماك

يستخدمونبالزراعةالمشتغلينغالبيةفإنلذلك،الزراعية

303طيةالديمقراالكونغو

معظميشتري،كبيرةبسرعةتنموالديمقراطيةالكونغوجمهوريةمدن

التيالمزدحمةوالسوق.مفتوحةأسواقمنحاجياتهمالمدنسكان

الكونغوشرقيفىمدينةوهىجومافيتقعأعلاهالصورةفيتبدو

يمقراطية.الد

الزراعيالإنتاجانخفاضعنهنتجعمما،اليدويةالأدوات

.فقيرةالزراعيةالأسرمعظموجعل

لممكانمنكبيرةأعدادانتقلتأم069عامومنذ

المناطقمنمنهمالشباببخاصة،الديمقراطيةالكونغو

وأبالحكومةالعملفرصعنبحثا،المدنإلىالريفية

السريعالنموأدىلقد.الصناعاتفىأوالخاصالقطاع

البطالةكانتشارالمشاكلبعضظهورإلى،للمدن

العاملين،منالكثيرأنإلىإضافةهذا،السكنيوالازدحام

كبيرةصعوبةويواجهون،متدنيةأجورعلىإلالايحصلون

وأسرهم.أنفسهمإعالةفي

قليللعددإلاالفرصةتتحلمالبلجيكيالحكموخلال

العملأو،محدودةلسنواتالدراسةلتلقىالنساء،من

علىالحكومةعملتالاستقلالبعدولكن،منازلهنخارج

للنساء.والعملالتعليمفرصزيادة

الكونغوفىالريفسكانمعظميعيح!.السكن

الطينأو،الطنيالطوبمنمشيدة،منازلفيالديمقراطية

بعضمنازلأنإلا.بالقشمسقوفومعظمهاوالأعواد،

المعدنية.بالألواحمسقوفةالميسورةالعائلات

موظفىكباريعيع!،الديمقراطيةالكونغومدنوفي

فيالأوروبيينمنوكثيروالتجار،الأعمالومديرو،الدولة

جانبإلىولكنالبنجالو.تسمىوجميلةوالممعةمنازل

فى،والمكاتبالمصانععمالمنكبيرةأعدادتعيم!ذلك

مبنيةشققفياو،رخيصةصغيرةمنازلفيمزدحمةأحياء

.المحروقالطينىالطوبأوالطفلمنالمصنوعالطابوقمن
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الكونغومواطنيمعظماتخذالاستقلالمنذ.الملابس

الزيمننوعامهمةمناصبيحتلونالذين،الديمقراطية

منياقةبدون)جاكيت(وسترةسروالمنيتكون،القومي

إلىالزيهذاولايحتاج،العنقحتىتزرر،ملائملون

والمزارعينالعمالامعضمأويرتدي.عنقربطةأوقميص

عادةفيرتدينالنساءأما.قميصمعقصيراأوطويلاسروالآ

طويلة.وتنورة()بلورةقميصاأشالقطنمنطويلافستانا

والأرزالصفراءأسذرةأتشكل.والشرابالطعام

لمعظماالرئيسيةالأغذية)الكاسافا(المنيهوتوطحين

فىالأغذيةهذهوتجهز.الديمقراطيةالكونغومواطنى

مخلوطةصلصةمع،سميكةعصيدةشكلفىالغالب

حمسباسممكأواللحماإليهاويضيفون،بالتوابل

الجعة.فهوال!صبارب!تالمفضلالمشروبأما.الاستطاعة

نغوال!ضسكانمنلكثجرالغذائيالنظامأنبالذكروالجدير

خاصةالمهمةأخذائيةاالعناصربعضإلىيفتقرالديمقراطية

التغذية.سوءمنالسكانمنكثيريعانىلذلك،البروتين

الريفيونالديمقراطيةالكونغوسكانيقيم.الترويح

الطبولبموسيقىفيهايستمتعون،جماعيةاحتفالات

فراغهمأوقاتالمدنسكانمنكثيريقضىكما،والرقص

الجازبموسيقىويستمتعونيرقصونحيث،الحاناتفى

الموسيقيةالفرتأ:الصوتيةالمسجلاتمنالكونغولية

أكثرالقدمكرةتعدالرياضىالجانبوفى.الصغيرة

الجماهيرتهرعحيث،المشاهدينأ!دىالمفضلةالرياضات

الأحديومأمسياتفىتقامالتي،المبارياتلمشاهدةالغفيرة

الرئيسية.الزائيريةالمدنفي

النصرانية،الكونغوليينمن7%0حوالييعتنق.الدين

دياناتيتبعونوالبقية%أ.المسلميننسبةتبلغبينما

مختلفة.محلية

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةفىالقانونينص.التعليم

إلىعاما621-سنمنبدايةالأطفالإرسالعلى

الكافيالعددإلىتفتقرالمناطقمنكثيراولكن.المدارس

صارمة.بصورةلاينفذالقانونفإنلذلك،المدارسمن

لضمانكو!ميلةالتعليما،بأهميةالمواطنينمعظبمويعتقد

الذينالتلاميذنسبةارتفعتوقد.لاطفالهمأفضلحياة

إلىم0691في%65منالابتدائيةبالمدارسيلتحقون

الالتحاقنسبةارتفعتنفسهالوقتوفىحاليا،%75

الطالبعلىيتعينو5%.0إلى%أمنالثانويةبالمدارس

القطرمستوىعلىيعقدامتحائايجتازأن،الثانويةبالمدرسة

ونظرا.بنجاحأضانويةاالمرحلةإتمامدبلومعلىليحصل،كله

المتطلباتإلىتفتقرالنائيةالريفيةالمناطقفيالمدارسلأن

البلادأجزاءفيبمثيلاتهابالمقارنةالكافيةوالتجهيزات

المناطقتلكفيالمدارسطلابمنالكثيرينفإن،الأخرى

.الامتحانذلكاجتيازفىيفشلون

كلفي،جامعاتثلاثالديمقراطيةالكونغوفىتوجد

عدةإلىبالإضافة،ولوبمباشيوكيسانجانىكنشاسامن

ازدادالاستقلالومنذ.العالىللتعليممتخصصةمعاهد

عدةمنالديمقراطيةالكونغوفىالجامعيينالطلبةعدد

طالب./00013نحوإلىمئات

من،الخشبمنوالأقنعةالتماثيلنحتيعد.الفنون

النقادويشيد.الديمقراطيةالكونغوفىالفنيةالأنشطةأبرز

الشكلفيرقةمنوالتماثيلالأقنعةهذهلهتتمتعبماالفنيون

إيقاععليهايهيمنالتيالموسيقىوتمثل.رمزيوثراءوتوازن

الديمقراطية.الكونغوفىأجارزةاالفنيةالأنشطةأحدالطبول

والمناخالسطح

نحوالديمقراطيةالكونغومساحةتبلغ

الأقطاربينمنالحجمفىولايفوقها.2كم885434/2

الطبيعيةالمناطقوتنقسموالجزائر.السودانسوىالإفريقية

مناطق-أ:هىأنواعثلاثةإلىالديمقراطيةالكونغوفي

مناطق3-.السافانامناطق2-.المطيرةالمداريةالغابات

المرتفعة.الأراضى

المطيرةالمداريةالغاباتتغطي.المطيرةا!لداريهالغابات

واحدةوتمثل،الديمقراطيةالكونغومنالشمالىالجزءمعظم

كثافة.وأكثرها،العالمفىالغاباتمناطقأكبرمن

وتبلغ.والنباتاتالأشجارفيمذه!!تنوععلىوتشتما!

أشعةبنفاذلايسمححداأضباتاتواالأشجارهذهكثافة

الاستواءخطيخترقنادرا.إلاالأرضسطحإلىالشمس

.العامطوالورطبحاربطقستتميزالتيالمنطقةهذه

ويبلغم32النهارأثناءالحرارةدرجةمتوسطويبلغ

يزيد.أوسم002الأمطارلسقوطالسنويالمتولمسط

.شديدةرعديةعواصفشكلفىالغالبفيالمطرويهطل

منمختلفةبأنواعالغالبفىمغطاةمناطقالسافمانا

منمتفرقةصغيرةمجموعاتأيضافيهاوتوجد.الحشائش

الأودية.بعضفىالغاباتوجودإلىبالإضافةالأشمجار،

الديمقراطية،الكونغوجنوبيمنكبيراجزءاأصسافانااتغطى

الأرضمنشريطعلىأخرىسافانامنطقةتوجدكما

.المطيرةالغاباتمنطقةشمالى

أثناءالسافانامناطقفىالحرارةدرجةمتولمسطيصل

السنويالمتوسطيصلبينما،م452نحوإلىالنهار

وأيقلولكنه،العامفيسم9ءنحوإلىالأمطارلسقوط

السنة.منشهورعدةخلالينعدم

منالمرتفعةالأراضىتتكون.المرتفعةالأراضي

الشرقيةوالجنوبيةالشرقيةالحدودعلىوتقعوجبالهضاب



503الكونغوالديمقراطية

مغطاةمناطقالديمقراطيةالكونغوفيالمطيرةالمداريةالغابات

فيولايعيش.العامطوالورطبحارطقسذات،الكثيفةبالنباتات

الظروفقسوةبسببالسكانمنقليلةأعدادسوىالمماطقهذه

مكشوفة.مساحاتتوفروعدمالمماخية

حمسبفيهاالنباتيةالحياةوتتفاوت.الديمقراطيةللكونغو

نقطةأعلىمارجريتاقمةالمنطقةهذهفيوتوجد،الارتفاع

فوقمهو901إلىترتفعالتيالديمقراطيةالكونغوفي

أثناءالمنطقةهذهفيالحرارةمتوسطويصلالبحر.سطح

سمقوطالسنويالمتوسطيبلغبينمام12نحوإلىالنهار

سم.أ02نحوالأمطار

مائيممرأهمالكونغونهريشكل.والبحيراتالأنهار

الجنوبيالركنقربينبعوهو.الديمقراطيةالكونغوفي

منالشمالىالجزءنحوالشمالباتجاهويجريللقو،الشرقي

بويوماشلالاتإلىيصلحتىلوالابانهرويسمىالقطر،

ذلكبعدالاستواء.خطقربسابفا(ستانلى)لثملالات

وأخيرا.الديمقراطيةالكونغوشماليعبرغرباالنصيجري

الأطلسيالمحيطفييصبأنإلىالغربىالجنوبصوبشجه

الكونغونهرويعد.الديمقراطيةالكونغوغربىأقصيفي

كم،4ر667طولهيبلغإذ،العالمفينهرأطولخامس

ماعداالعالمفيآخرنهرأيمنأكثرالمياهمنكميةويحمل

منها،كثيرةأخرىأنهارالكونغونهرمنوتتفرع،الأمازون

ونهرلوماميونهر،الشمالنحوأروويميونهرأوبانجينص

عدةأيضاالبلدهذافيوتوجد.الجنوبنحو،كاساي

تنجانيقا.بحيرةمنها،الشرقيةحدودهاعلىعميقةبحيرات

الديمقرأطيةالكونغوفىتعيش.البريةالحيوانات

الرباح:تشمل،البريةالحيواناتمنمتنوعةمجموعة

التىالقرود،أنواعمنوغيرهاوالغوريلا،والشمبانزي

تجوببينماأشجار.بهاتوجدالتىالمناطقفيتعيش

التماسيحوتعيش.المفتوحةالسهوبالوحشحمر

منها،بالقربأو،المياهمعستنقعاتداخلالنهروأفراس

الزرافةفصيلةمنوهوالأوكابىحيوانإلىإضافةهذا

وطنيارمزاأصبحولهذاآخر،قطرأيفيولايوجد

أعدادبقتلالماضيفىقامواالصيادينلأنونظراللقطر.

وتسببوا،الديمقراطيةالكونغوفيالحيوأناتمنكبيرة

فقد،الانقراضلخطرالأنواعمنعددتعريضفىبذلك

الأراضيمنكبيرةمساحاتبحجزالحكومةقامت

حمايةبهدفالوطنيةللمتنزهاتنظاممنكجزء

هناكلاتزالذلكمنوبالرغم.الصيادينمنالحيوانات

الوطنيةالمتنزهاتخارجتعيم!الحيواناتمنكبيرةأعداد

فيالمنخفضةالسكانيةالكثافةذاتالمناطقفيوبخاصة

البلاد.شرقى

الاقتصاد

،ناماقتصادذاتفقيرةدولةالديمقراطيةالكونغو

لهايتيحمما،القيمةالمواردمنكثيراتمتلكولكنها

أهمالتعدينويعد.غنيةدولةلتصبحاللازمةالإمكانات

الديمقراطية.الكونغوفيالاقتصاديةالأنشطة

أطولوخاس!،الديمقراطيةالكونغوفىمائيطريقأهمالكونغونهر

يمصبودأعلاهالصورةفييبدودالدينوالأشخاص،العالمفىالأنهار

الكولغو.نهرفيالاسماكلصيدالشباك
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احصسعواشرقيحو!شىاسىلي!فس!فسخمنحاسمنجم

القطر.هدافىئيسيأاالمنتحالمحاسويعد.اسديمقراطيةا

ال!صنغوفياطعادنأهماالنحاسيعد.التعدين

لهذاالمنتجةالأقطهارامقدمةفيالقم!!هذاويعد.الديمقراطية

الصناعي،أصلماسأ3أ!اافيالأولالمنتجأيضاوتعد.المعدن

منأضفصأاكذأسكتنتجالبلاد.فىمعدنىمنتجثانىوهو

ا!عدنيةالمنتجاتوتشط!.الساحلقرببحريةحقول

والمنجنيزوالذهبأعوبالتواأح!ادميومااقتصادياالقيمة

والحمارصين.والقصديروالفضة

الكونغوفياشراممطالنشاطيعت!د.والغاباتالزراعة

الأسرتكا!حيث،الصغيرةالمزارععليالديمقراطية

وتشمل.الخاصةاحتياجاتهامايكفيلإنتاجالزراعية

الصفراءوالذرةوالكاسافاالموزالرئيسيةاشراعيةالمحاصيل

للبيع،تنتجالتيالمحاصيلأماوالأرز.العسودانيوالفول

منتجاتأما.أصشايواوالقطنوالبنالكاكاو:فتشمل

والمطاطالنخيلزيت:فتشمل،المطيرةالمداريةالغابات

.والأخشاب

نسبياقليلاعدداالديمقراطيةالكونغوتنتج.التصنيع

والأغذيةوالإسعمنقالجعة:تشط!،الساإلمصنعةمن

والمنسوجاتالفولاذوالمس!ضةغيروالمشروباتالمحفوظة

أهميةازدادتالا!حتقلالومنذ.السياراتوإطارات

أ!ديمقراطية.االكونغوفيالتصنيع

الصادراتأهمالنحاسيمثل.الخارجيةالتجارة

وال!تالكوبالت:الأخرىالصادراتوتشم!!.الكونغولية

ال!صنغوتستوردبينما.النخيلوزيت،الصناعيوالماس

المصنعة.والبضائعوالمنسوجاتوالنفصأالأغذيةأرريمقراطيةا

بلجيكا.وبخاصةالغربيةوروبامبنرئيسيبشكلوتتاجر

الكونغوفيالطرقمعظم.والاتصالاتالنقل

والمطاتبالحفرملىءمنهاوكثير،معبدةغيرالديمقراطية

فإنالسياراتلملكيةوبالنسبةالأمطار.فصلشيخاصة

نهرويؤدي.سياراتيملكوننغوليينال!صمن%أمنأقل

منطقةفىوبخاصة،النقلمجالفيمهفادوراال!صنغو

.الجيدةالطرقمنقليلإلالايوجدحيثبمالمطيرةالغابات

لمسافةللملاحةصالحةفروعهوالنهرفإنالحظولحسن

فيالغالبفيفتعملالحديديةالسككأماكما.11)005

مناطقتربطحيثالبلاد،منالشرقىالجنوبىالجزء

فيالرئيسىالبحريوالميناء.نهريةموانئبعدةاضعدينا

الكونغوفيوتوجد.ماتاديمدينةهوالديمقراطيةأممونغوا

الرئيسيةالمدنتخدم،جويةخطهوطأيضاا!ديمقراطيةا

وأوروبا.إفريقيافيأقطاربعدةكشماساوتربط

الكونغوفيللاتصالاتوسيلةأه!االمذياعجهاز

يزالماالريفيةالمناطقبعضفىأنهغير.الديمقراطية

للاتصالكإشاراتالطبولدقاتيستخدمونالموأطنون

للبثخدماتالكبيرةالمدنفيوتوجد.وأخرىقريةبر

2(،000.0)نحوالكونغوليينمنالقليلأنغيرالتلفازي

مجالوفيتلفاز.أجهزةامتلاكيستطيعونالدينهم

صحفأر!الديمقراطيةأممونغوافيتصدرالصحافة

يومية.

تاريخيةنبذة

سكانمنعرفمنأولالأقزام.الأولىالحقبة

الديمقراطية.الكونغوجمهوريةباسمحالياالمعروفةالمنطقة

2و...وقبل.التاريخماقبلعصورمنذفيهاعاشواوقد

منأخرىأجزاءمنجماعاتهاجرتالأقلعلىسنة

نشأتالميلاديالثامنالقرنومنذ.المنطقةهذهإلىإفريقيا،

الكونغومنالجنوبيالجزءفيمتطورةحضارات

عدةنشأتقبلهوربماعشرالخامسالقرنوفى.الديمقراطية

الغاباتمنطقةجنوبيالسافانامنطقةفيمنفصلةدول

واللواندا.واللوباوالكوباالكونغوممالكأكبرها،المطرة

نشأت،الميلاديينعشرأضامناأوعشرأ!سابعاالقرنوفى

تقيموكانتللبلاد.الشرقيةالحدودقربأحرىممالك

والغربية.الشرقيةالسواحلسكانمعتجاريةعلاقات

البحارةبدأأم482عاممنذ.الأوروبيينقدوم

البرتغاللبثتوماالكونغو،نهرمصبعندينزلونالبرتغاليون

كانتأضياالكونغو،مملكةمعدبلوماسيةعلاقاتأقامتأن

عشرالخامسالقرناواحروفي.الساحليةالمناطقتحكم

مقروالفاتيكانالبرتغالبزيارةللمملكةممث!ونقام،الميلادي
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الكونغومملكةاتخذتقليلوبعد.الكاثوليكيةالكنيسةرئاسة

منكبيرعددونصبلها،رسميةديانةالكاثوليكيةالنصرأنية

كاثوليكيين.كهنةالكونغومواطنى

البرتغاليونبدأالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفى

منالرقيقمنكبيرةأعداداواشتروا،الأفارقةيسترقون

فىالاخرونالأوروبيونجاراهمقليلوبعد.المملكةحكام

عشرالسادسالقرنأوائلمنالفترةوخلال.الرقيقتجارة

مئاتاسترقاقتمعشر،الثامنالقرنأواخروحتىالميلادي

أرسل،الديمقرأطيةالكونغومنطقةسكانمنالالاف

والجنوبية.الشماليةالأمريكتينإلىرقيقامعظمهم

وهو،ستانلي.م.هنريقامام876عاموفي

الشرقمنالديمقراطيةالكونغوبعبور،بريطانيمكتشف

الوقتفيالمنطقةبعبورآخرونمكتشفونوقام.الغربإلى

للأوروبيينالكشوفهذهوفرتوقدتقريبا.نفسه

حالياالمعروفةالمنطقةعنمفصلةمعلوماتأولوالأمريكيين

الديمقراطية.الكونغوباسم

ليوبولدكلفأم878عامفى.البلجيكىالحكم

حراسةمراكزبإنشاء،ستانليالمكتشفبلجيكاملكالثانى

جهودطريقوعنالكونغو.نهرعلىمتقدمةبلجيكية

الأوروبيينالقادةإقناعليوبولداستطاع،حصيفةدبلوماسية

بالكونغوالآنمايعرفعلىحاكمابهبالاعترافالاخرين

نفسهليوبولدأنعلىالاعترافهذافينص.الديمقراطية

الديمقراطية.الكونغوحاكمهو،البلجيكيةالحكومةوليصر

منالأولفىلليوبولدشخصيةمستعمرةالقطروأصبح

.الحرةالكونغودولةاسمعليهوأطلقأم885عاميوليو

الديمقراطيةالكونغوجمهوريةيخيمهمةتواريخ

الآديعرففيمامتطورةحضاراتنشوءالليلاديالثامنالقرن

الديمقراطية.بالكونعو

فيأخرىوممالكالكونغومملكةقيامالليلاديعشرالخامسالقرن

المنطقة.

بزائير.حاليايعرففيماالرقيقتجارةلدءالليلاديعشرالسادسالقرن

الممطقةعلىسيطرتهيبسطبلجيكاملكالثانيليوبولدام885

.الحرةالكولعودولةاسمعليهاويطلق

تسميتهاوتعيدالمنطقةحكمتتولىالبلجيكيةالحكومةامهـ89

البلجيكي.الكونغوباسم

تسميتهوتعادبلجيكام!الشقلالهعلىيحصلالكونغوم0691

الكونغو.باسم

السلطة.إلىيصلمولوتوجوزيف!الرئيسام659

زائير.إلىالقواسمتعييرام719

.يهزمونولكمهمأنجولامنالبلاديغزوركاتنغاثوارأم789و7791

الحزبية.بالتعدديةتسمحالتيالتشريعاتعلىالتصديقام099

إلىاسمهاوعيرللبلاد،رئيسانفسهكابيلالوراننصبام799

الديمقراطية.اليهونعوجمهورية

حكموطأةتحتكثيرا،الحرةالكونغودولةشعبعانى

،بقسوةالسكانيعاملونالملكعملاءكانحيثليوبولد،

منالمطاطجمعفيطويلةلساعاتالعملعلىويرغمونهم

وفاةإلىأدىمما،الحديديةللسككخطوبناء،الغابات

القاسية.المعاملةوطأةتحتمنهمالكثيرين

منكثيراالجائرةليوبولدحكمطريقةأثارت

المتحدةوالولاياتإنجلترا،قبلمنخاصةالاحتجاجات

علىالبلجيكيةالحكومةاستيلاءإلىأدىمما،الأمريكية

ما809فيليوبولدمنالحرةالكونغودولةفيالحكم

حكمكانوقد،البلجيكىالكونغوباسمتسميتهوأعادت

ولكنها،الأحيانمنكثيرفيأيضاقاسياللبلادالبلجيكيين

للمواطنينوالمعيشةالعملظروفتحسينعلىعملت

ما.نوعا

كانتالعشرينالقرنمنالعشرينياتوبحلول

منطائلةثرواتعلىتحصل،البلجيكيةالحكومة

وغيرهاالنخيلوزيتوالذهبوالماسالنحاساستغلال

الكسادأدىالثلاثينياتوفيالكونغو.فيالمواردمن

نتيجة،المستعمرةاقتصادشلإلىالكبيرالعالمىالاقتصادي

عليها.الطلبوانخفاضمنتجاتهاأسعارفيالحادللهبوط

إلىالثانيةالعالميةالحرببلجيكادخلتأم049وفي

إمدادفيالبلجيكيالكونغوأسهمحيثالحلفاء،جانب

عالية.قيمةذاتخامبموادالحلفاء

عاودام،459فيالثانيةالعالميةالحربوبانتهاء

قيمةارتفاعيمالسريعتطورهالبلجيكيالكونغواقتصاد

جهودبذلفىالبلجيكيونبدأنفسهالوقتوفي،صادراته

،المستعمرةلسكانالطيةوالعنايةالتعليممستوىلتحسين

دورأيالسكانهؤلاءإعطاءرفضهمعلىأصرواولكنهم

الحكم.شؤونإدأرةفي

السكانمنكثيربدأالخمسينياتمنذ.الاستقلال

عنللاستقلالبالدعوةالبلجيكيالكونغوفيالأفارقة

البلجيكيةالحكومةسمحتام579وفيبلجيكا.

مجالسبعضفيممثليهمبانتخابالمستعمرةلسكان

وفي.بالاستقلالالمطالبةيوقفلمذلكولكن!المدن

الحكمضدوالاضطرابات-الثوراتاندلعتم9591

بلجيكامنحتأم069يوتيو03وفي.البلجيكي

الكونغو.أسمعليهاوأطلق،للمستعمرةالاستقلال

منشهرنحوقبلالبلادفيتجرىانتخاباتأولوفي

المجلسفيبمقاعدسياسيةأحزابتسعةفازت،الاستقلال

الأغلبيةعلىمنهاأييحصللمولكن،الوطنيالتشريعي

إلىالشكلبهذاالناخبينتوزئأصواتأدىوقد،بالمجلس

عشيةوسطوكحل،الحكومةووحدةسلطةإضعاف
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السلطة،اقتسامعلىالزعماءمناثناناتفق،الاستقلال

وباتريس،أطجمهوريةرئيسا!طزافوبوجوزيفأصبححيث

للوزراء.رئيسالومومبا

إثرأهليةاضطراباتاندلعت.الأهليةالاضطرابات

زالواماابلجيكيوناالضباطوح!انالكونغو،فىالاستقلال

البلبجينالموظفينمنوكثيرالجيمق،علىيسيطرون

منأيامخمسة:بعد.مهمةحكوميةوظائفيشغلون

)الآنفيلأجوبولدقربالجيشجنودتمردالاستقلال

ك!!فىالتمردوانتشر،البلجيكيينضباطهمعلىكنشاسا(

فىالعاملينالبلجيكيينمعظموهربالكونغو،أنحاء

البلاد.منالحكومة

)الآنكاتنغامقاطعةانفصلتام069عاميوليووفي

دولةنفسهاوأعلنتالجديدةالدولةعنشابا(،إقليم

فيللنحاسالمنتجةالمقاطعةهذهكانتوقد.مستقلة

مقاطعةحذترالقطر.فىمنطقةأعنىالبلادجنوبى

أغسطس.شهرفىكاتنعاحذوللماسالمنتجةكاساي

رئيسكازافوبوالجمهوريةرئيسعزلالتاليسبتمبروفي

بعدو.ام619فىاغتيا!ثمسجنالذيلومومبا،الوزراء

لحكومةمنافسةحكومةبتكوينلومومبامؤيدوقامذلك

للبلاد.الشرعيةالح!صمةنهاأوأعلنواكازافوبو،

الفئاتبينالقتالاندأحالخلافاتلهذهطبيعيةونتيجة

فيالمتحدةالأممنقواتإرسالذلكوأعقب،المتنافسة

الح!صمة.منبدعوةوالنظامالأمنلإعادةللبلاد،م0691

إلىالمتنافسةأغئاتاتوصلتأم619عامأغسطسوفي

مقاطعةماعداالبلادتوحيدعلىبموجبهاتفقواوسط،حل

الح!ضمةفياطوزراءرئيساأدولاسيريلوعينكاتنغا،

.يدةالجد

منالمتحدةالأمقواتتمكنتأم163عامينايروفي

أنجولاإلىالمتمردينمنكثيروهربكاتنغا،انفصالإنهاء

الأمقواتانسحبت،الانفصالإنهاءإثروعلى.ألمجاورة

منيوليووفي.أم649عاميونيوفىالكونغومنالمتحدة

الدهشة،إلىتدعو،سياسيةتسويةحدثتنفعسهالعام

كاتنغاانفصالقادالذيتشومبيمولسبموجبهاأصبح

تقريبانفسهالوقتوفي،الموحدةالدولةلوزراءرئيسا

،والثوراتالاضطراباتمنجديدةموجةالبلادضربت

بنهايةالبيضالمرتزقةبمساعدةإخمادهامنالحكومةتمكنت

.ام659عام

فيالعامةألانتخاباتاجريتأم69ءمارسوفي

تشومبي،مويسبقيادةهشائتلافبهاوفازالبلاد،

بناروظتوأدت،تفككأنمالبثالائتلافولكن

أدىمما،الحكومةأعمالتعطيلإلىالسياسيينالزع!اء

العاممننوفمبرفيالح!كامقاليدعلىالجيع!اسشيلاءإلى

رئيساموبوتوديزيريهجوزيفالجنرالوعين،نفسه

للجمهورية.

التيالأهليةالاضطراباتتسببت.الأمةبناءإعادة

أضرارإحداثفي،الستينياتأوائلخلالالبلادسادت

الفئاتبينالقتالأدىكماالكولغو،باقتصادشديدة

بينحادةوانقساماتبالمرارةشعورإلى،للشعبالختلفة

بعضموبوتوالرئيساتخذذأصكولمجابهة.أ!ئاتاهده

مثل:البلاد،تواجهالتىأ!شاكلالحلمحاوأ،فىالخطوات

علىسيطرتهابسطمنتمكنتقويةوطنيةحكومةتكوين

الشعب،فئاتبينالقتالإنهاءعلىوساعدتأجلاد،اح!ل

السنواتفيسادتالتى،العرقيةالفوارقحدةوتخفيف

فيالاقتصادفيمطردتحسنإلىهذاأدىوقد.السابقة

العشرين.القرنمنأسشينياتاأواخر

بتشجيع،الأمةتدعيمإلىأيضاموبوتوسعىوقد

الأوروبي.التأثيرمنوالحد،الإفريقىباشتراثالاعتزاز

تحملالقطر،فيالطبيعيةالمعال!اوالمدنمنكثيروكان

وفي.إفريقيةأسماءالحكومةبهااستبدلتأ:روبيةأسماء

إلىالكونغومنالقطراسماالحكومةغيرتم7191عام

الذيالأفارقةمواطنيهاكلالحكومةوجهتكذلكزائير،

إفريقية،أسماءبهايستبدلواأنإلىأوروبيةأسماءيحملون

إلىمو!توديزيرولجوزيفمنالحممهنفسهموبوتووغير

.أم729فىسيكوسيسيموبوتو

عنالناجمةالمشاكلأدت.الأخيرةالتطورات

السبعينياتأوائلفيالعالميينوالتضخماالاقتصاديالركود

فيجديدةاقتصاديةمصاعبإلى،العشرينالقرنمن

مماحادبش!صلالنحاسأسعارانخفضتحيثزائير؟

وقدللبلاد.الماليةالإيراداتفيشديدنقصفىتسبب

والموادالنفطأسعارفىشديدارتفاعمعذأصكتزامن

زائير.تستوردهمااللذين،الغذائية

فييعيشونكانواالذينكاتنغاثوارقامأم779فى

السابقة،كاتنغامقاطعةعلىللاستيلاءزائير،بعزوأنجولا

القواتولكنشابا،بإقليمتسميتهاأعيدتقدكانتالتي

مغربيةقواتبمساعدةامستطاعتالزائيريةالحكومية

كاتنغاثواروعاود.الغزاةهزيمةفرنسيةحربيةومعدات

اصشطاعتالزائيريةالقواتولكن،ام789فيثانيةالكرة

وبلجيكية.فرنسيةقواتبمساعدةاخرىمرةهزيمتهما

للإصلاحاتخططعنموبوتوأعلنام099فى

أحزابتشكيلبحريةاسمماحعلىعزمهوعن،الحكومية

فيأعضائهابترشيحلهاوالس!اح،معارضةسياسية

كلبأنعلماأم.199فيأجريتالتيالانتخابات

حزبإلىبالانضمامالسابقفيملزمينكانواالمواطنين

بانتقادلهميسمحيكنولم،الثوريةالشعبيةالحركة
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حكومةبتعيينأيضاموبوتوقاموقد.علانيةالحكومة

بمنصبيحتفظظلولكنهللوزراء،رئيساتضمانتقالية

كتابةلإعادةخططعنموبوتوأعلنكذلك.الدولةرئيس

لورانقواتاجتاحت،ام799يونيووفيزائير.دمشور

وأكنشاسا،العاصمة-لموبوتوالرئيسيالمعارض-كابيلا

جمهوريةاسمعليهاأطلقالتيللبلاد،رئيممئانفسهعلن

المغربإلىموبوتوالرئيسهرب.الديمقراطيةالكونغو

.العامنفسفيهناكوتوفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لوبابحيرةتسجانيقا،علمالأساطير،

الملابسولفمجستودستانليإفريقيا

مميكوسيسىموبوتو،كشساسابحيرة،ألبرت

نوالكونغو،المتحدةالأم

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

المحاكم-!الوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقوات-دلمحليةالحكومة-ب

السكان-2

والشرابالطعام-ووسلالاتهمالسكانعدد-أ

لترويحا-زللغاتا-ب

ينالد-حالمعيشةطأنماب-

لتعليما-طلسكنا

الفسود-يالملابصهـ-

والمناخالسطح-3

والبحيراتالألهار-دالمطيرةالمداريةالعابات-أ

البريةالحيواناتهـ-السافانا-!

المرتفعةالأراضي!-

لاقتصادا-4

الخارجيةالتجارة-دالتعدين-أ

والاتصالاتالنقلهـ-والغاباتالزراعة-ب

التصنيع!-

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

الديمقراطية؟الكونغوجمهوريةفيالاقتصاديةالأنشط!أهمما

استقلالهاعلىحصولهانتيجةرائيرواجهتهاالتيالمشكلاتما

بلحيكا؟من

الغربية؟الأزياءارتداءمنالحدعلىالحكومةعملتلماذا

الديمقراطية؟الكونغوحمهوريةفيالوحيدالسياسيالحزبدورما

تاريخفيالتانيليوبولدوالملكستانليمهنريدورما

المنطقة؟

الديمقراطية؟الكونغوجمهوريةفىالرئيسىالمهرما

الغاباتمنطقةفىالسكالىمنقليلعددسوىلايعيشلماذا

الديمقراطية؟الكولعوجمهوريةفيالمطيرةالمدارية

الديمقراطية؟الكونغوجمهوريةفيللمقلوسيلةأهمما

البرية؟الحيواناتحمايةعلىالحكومةعملتكيم!

يمقراطية.لداالكونغو:نظرا.كئشاساالكوئعو

منالعالمفينهرخامسالكونغونهرلهر.ا!لعو،

جنوبيمنويبدأزائيرنهرأيضايسمى.الطولحيث

يتقابلحيثسابقا(،)زائيرالديمقراطيةبالكونغوكابالو

ستانليشلالاتوحتىالنقطةهذهومنولوفوا.لوالابانهرا

فوقيمرأنوبعداللوالابا.نهرالغالبفيالنهريسمى

الكونغووفىالكونغو.نهريسمىبويوماشلالات

الكونغونهروينسابزائير.نوباسميعرف،الديمقراطية

يحملإفريقيا،غربىوسطعبركم4)667لمسافة)زائير(

النهرويروي.الأمازوننهرعدااخرنهرأيمنأكثرمياها

كم..0633).00نحوقدرهامساحة

وينسابغرباالنهريتجهبويوماشلالاتمنوبالقرب

أنهارعدةوتصب.الديمقراطيةالكونغوشماليعبر

فيمياهها،والأوبانجيولوماميآروويميمنها،رئيسية

الكونغوجمهوريةفيبنداكامنوبالقربالكونغو.

وعندئذ.الغربيالجنوبنحوالكونغونهريتجهالديمقراطية

لمسافةوالكونغو،الديمقراطيةالكونغوبينالحدوديشكل

نحوالكونغونهرإلىالكاساينهروينضم.كم008

بالكونغوكنشاساوقرببنداكاغربيجنوبكم048

حوضتسمىبحيرةصانعان!الكونغو،يتسعالديمقراطية

وينحدرستانلى(.حوضالسابقفيتسمى)وكانتماليبو

بينماشلالأثلاثينمنسلسلةمكونامترا042نحوالنهر

الأطلسىألمحيطفيالكونغوويصب.وماتاديكنشالمسا

ماتادي.غربيكما04قرابة

نهرفإن،النيلونهرالمسيسيبينهرعكسوعلى

المحملةالنهرمياهوتنسابدلتا.لهليس)زائير(الكونغو

المحيطداخلبعيداوتمتدعميقخندقفىبالطمي

الأطلسي.

)زائيع.الكونغونهرموقع

ميرونلكااسطىلواء-ءرلةبولهر.-انلسودا

لاور!اسخط!بركاامالاندنحالى

!-*لكولعوالهرواروو!ااوت

الجابونالكونغو./ء-سناللىشلالات

ن!طه!و-ارواندص

ةسنهركواالكونغو-.

لحلر!!عصكك!

ل!ظللى!ديمتراطيةبوروند

ب!نداكنشاساعجالو

)أنجولا(ماتادىح!1كما؟تنجانثقابحعرة

حم!!لمزانيا

المحيطسةلا!بحير

!طلسيام!ي!وباتجوببو.!اأ
الجنوبى)أنجولا

ميدهنجسهتملامم!ك!!لى!!ملآسماس
\

05!م0زامسا



نيوإنجلاندكونفدرالية031

الديمقراطية.للكونغوالرئيسىالمائيالممرالكونغوونهر

ثموماتاديالأطلسيبينالنهرالتجاريةالسفنوتستعمل

رئيسياطريقاالنهرويستعمل.وكيعسجانيكنشامعابين

المناطقفيوخصوصاالديمقراطيةال!صنغومواطنيلانتقال

أضهرامنحدراتوتعطل.الصالحةأغليلةاالطرقذات

العليا.الكونغوأجزاءبعضفيالملاحة

أولتشاوديوجوالبرتغاليالملاحصارأم483عامفي

المستعمرونوأنشأال!صنغو.مصبإلىيصلأوروبى

قربأطنهرالجنوبيالساحا!علىأماميةقاعدةالبرتغاليون

عشرالخامساعرنامنالتسعينياتفيالأطلسيالمحيط

إلىالنهرباقيعنالقليلعرفواالاوروبيينولكن.الميلادي

ستانليمورتونهنرياسميرنىالبري!إالمكتشفأتمأن

.أم877عامفيمصبهإلىالنهرمنبعمنحملته

الديمقراطية.الكونغو؟ولفينجستونستانلى:أيضاانظر

مستعمراتأربعضمااتحادنيوإنجلالدكونددرالية

ماساشوسيتس،هى-الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

عليهايطهلقكان،ونيوهافن،وكونكتي!ث،وبليموث

عامفىذأكو!!انلنيوإنجلاند،المتحدةالمستعمرات

النزاعاتحلعلىالمستعمراتهدهعملتوقد.ام643

لهجماتنتيجةالمتزايدالحطرمواجهةوعلىالحدودية

ميناستبعادوتم.والهنود،والفرنسيينالهولنديين

لأمسبابالاتحادعضويةمنورودأيلاندونيوهامبشاير

ودينية.سياسية

حلففيا!دخولاعلىالأرلغالمستعمراتوافقت

الهجوملأغراض،والتفاهمالصداقةعلىقائمودائمقوي

،المناسباتكلفيوالتعاونالرأيولتبادل،والدفاع

التيالحرياتونشرونشرها،الحقيقةعلىالحفاظولغرض

والرفاهيةالأمنتحقيقلأغراضوأيضا،الإنجيلفيوردت

المتبادلة.

منمندوبانيحضرهعامكليعقداجتماعهناككان

ذاتالمسائللدراسةالاتحادفيعضومستعمرةكل

قوةالكونفدراليالاتحادلهذاوكان.المشتركالاهتمام

لم،العمليةالناحيةمن،ولكنالنظريةالناحيةمنكبيرة

الاتحاد،قوانينعلىفبناءالتشاور،علىإلاقدرةلهتكن

وقد.حاسمةأغلبيةتكونمستعمراتثلاثهناككانت

الكونفدرالي،الاتحادهذالقوةاختباراام653عامحمل

ونيوهافن،وكون!ضيكت،بليموثأيدتحينوذلك

ماساشو!ميتستوافقلمهولندا.ضدحربفىالدخول

وقد.تذعنولمباتارفضارفضتحيث-الرابعةالمستعمرة

عامأعقابوفيالاتحاد.هيبةمنالتصرفهذاقلل

ثلاثةكلواحدةمرةإلايجت!إلأعضماءلمأم466

الكونفدرالى.الاتحادانتهىأم684عاموبحلول،أعوام

الكونفدراليالاتحادقدمفقد،ضعفهنقاطمنالرغمعلى

بينوالتعاونبالتباحثسعلقفيماجمهخبرات

الصغيرةالمستعمراتحمايةفيساعدكما،المستعمرات

ماساشوسيتس.هيمنةتحتكلياالوقوعمن

الفيلسوفتعاليمعلىمبنيةفلسفةالكودموشية

حوأليالكونفوشيةظهرتوقد.كونفوشيوسالصينى

إلىالميلادقبلالثانيالقرنومنالميلاد.قبلأصسادساالقرر

قوةأهمال!صنفوشيةأصبحت،الميلاديالعشرينأسقرنا

الصيني،التعليمفيأثرتوقد.الصيسيةالحياةشيمفردة

الصحيحالفرديالسلوكتجاهالمواقفوفي،الحكومةوفي

المجتمقنحوالفردوواحب

ألىتدلاأنماكما،درحاللشة".ل!
عوء!ين.صلموجص!

وربما.الموتبعدحياةبوجودتناديولا،الهةأوأ!هإعبادة

إلىمرلشداال!صنفوشسيةاعتبارإلىأتباعهابعضذهب

الجيد.ا!3وأعضيلةا

عامنحوكونفوشميوسوأ!د.القديمةالكونفوشية

يدورالدائمالصراعكان،الوقتذأكوشى..مق155

التحولغير.الصينشكلتالتيالولاياتمنكثيربين

منكثيريعدولم،الصينيالمجتمعبناءمنالسريعالسياسى

وخشي.الموضوعةالسلوكمعاييريحترمونأضاسا

الاجتماعيةللحياةالتهديد،هذايؤديأنكونفوشيوس

.الحضارةتدميرإلى،المنضبطهة

إذاينجوأنمجتمعهبإمكانأنكونفوشيوساعتقد

المدخلوكان.والعامالفرديالسلوكفيالإخلاصراعى

وقد.المحترمالسيدهوالمنضبطةالاجتماعيةالحياةإلى

نبيلشخصاليسبأنهالمحترمالسيدكونفوشيوسبىعرف

فيصادقفهو،الأخلاقكريمشخصوأحضهالمولد

يفكرأنمنهوينتظر،بصدتوحاكمهأباهويحترم،عبادته

!ووقد.للسلوكمحددةبقواعدمسترشمدالنفسه

فعلى.أقوالهيئةفيالقواعدهذهمنأعثيراكونفوشيوس

!لملا-الذهبيةللقاعدةنصاكونفوشيوسوضع،المثالسبيل

القاعدةانظر:"!.لنفسكترغبهمالادلاخرينتفعل

اختبارويمارسمستمرةبصفةيدرس"!اسميد.الذهبية

المتاعبمن:كونفوشيوسقالكماشحملوأنه!".الذات

شأناالأقلالرجالمايتحملبقدرحق،ماهوليكتشف

مرلقهوعماأعشفاعبء

المحترمونالسادةيكونعندماانهكونفوشيوساعتقد

التزامالمحكومينسيلهمالأخلاقينموذجهمفإنحكاما،

تأثيرلهالفاضلالحكامسلوكأنأوضجعكما.طيبةحياة

.والعقوباتالقوانينمجموعةمنأكبرالحكمفي
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كان.م،ق947عامنحوكونفوشيوسماتوعندما

كانوقد.أفكارهبنشرأتباعهوقامكبير.حدإلىمجهولآ

-.م)093؟قمنشيوسالقديمةالكونفوشيةفلاسفةأهممن

الميلاد(.قبلالثالثالقرن)منتصفوزونزي.م(،03؟ق5

ضرورةعلىوأكد،طيبينيولدونالناسأنمنشيوساعتقد

إنسانية.ذويالناستجعلالتىالطيعيةالقلبعاطفةحفظ

المشاكللفحصونموذجامثالماعصراباعتبارهالماضىوأبرز

الناسبإمكانأنكسونزياعتقدالنقيضوعلى.الحاضرة

كانتإذافقط،سلامفىمعايعيشواوأن،طيبينيكونواأن

الواضحة.السلوكوقوانينبالتعليمتشكلتقدعقولهم

إمبراطوريةأولعهدبدأالميلادقبلالثالثالقرنفي

الكونفوشميةتأكيداتعلىالحكامووافق.موحدةصينية

السلطة.واحترامالعامةالخدمةحول

الجامعةالحكومةأنشأت.ماق42عاموفى

يتمالذينلأولئكالكونفوشيةتعاليملتلقينالإمبراطورية

الجامعةأسستولقد.الإداريةالمسؤوليةلمواقعإعدادهم

اسمتحتالكونفوشىالفكرعنكتبخمسةعلىتعليمها

هذهمعرفةمنالتمكنوأصبح.الخمسةالمثاليةالنماذج

للسيد.الرئيسيةوالعلامةالأخلاقيةاللياقةدليلهوالنماذج

القدامىالكونفوشيونكان.الحديثةالكونفوشية

ومع.رئيعسيةلصفةالمجت!باحتياجاتأنفسهميشغلون

الفسلفاتوكذلكالطاويةالفلسفةتعاليمفإن،ذلك

منأخرىجوانبعلىالتركيزعلىساعدت،الأخرى

الشخصقدرةكانت،المثالسبيلفعلى.الإنسانيةالتجربة

بالنسبةثانويةقضيةالطيعةمعانسجامفييعيشأنعلى

الفكرفيمهفاموضوعاأصبحتولكنها،لكونفوشيوس

الميلاد.قبلوالثانيالثالثالقرنينخلالالكونفوشي

السابعالقرنوحتىالميلاديالثالثالقرنمنواعتبارأ

وتحول.الصمينفىبالكونفوشيةالاهتمامتناقص،الميلادي

الفلسفاتتلك،الطاويةوالبوذيةإلىالصينيينمنكثير

تجاهلتهاقدالكونفوشيةتعاليمكانتمشكلاتتناولت

.والموتالمعاناةمعنىمثلتماما،

الاهتمامإحياءبدأ،الميلاديالسالغالقرنوفي

الميلاديالثامنالقرنخلالوفي.الكونفوشيةبالفلسفة

امتحانايؤدواأنحكوميةلوظائفالمرشحينعلىكان

كان.الكونفوشيةالتعاليبمعلىمبنياالمدنيةللخدمة

يجبالقويةالدولةبانكونفوشيوساعتقاديطبقالامتحان

حكامها.مستشاريكفاءةعلىتقومأن

لحركةقائداأم(002-0131)كسيذووأصبح

ثةالىايكل!فوستيمن!ىاأنثأوقد.المحدثهالكونفوشية

الذيالنموذجدراسةعلىوأكد.المنطقيالجناحيسمى

واجبقيادةالدارلممونأما.والطبيعيةالإنسانيةالعلاقاتوراء

الجناجوسعوافقدام(،952-1)472منجيانج

طريقعنالتنويرعنوبحثوا.المحدثةللكونفوشيةالبديهي

الأخلاقي.والعملالتوسطبينالمزج

إلىالصينيةالحياةفىبقوةتؤثرالكونفوشيةواممتمرت

خصموصا،الغربيةالأفكاروبينبينهاالصراعحدثأن

وقد.العشرينالقرنسشواتخلالوذلك،الشيوعية

لسنواتالكونفوشية،الشيوعيةالصينيةالحكومةعارضت

إلىالنظرعلىالناستشجعالفلسفةتلكلأن،طويلة

انتهتفقدذلك،ومع.المستقبلإلىالنظرمنأكثرالماضي

.ام779عامالحكومةمعارضة

.منشيوس،الدينبم:كونفوشيوسأيضاانظر

الفلاسفةأكثر.م(.؟ق974-5؟15)كولدوشيوس

ذاتكونفوشيوستعاليموظلت.الصينيالتاريخفىتأثيرا

القرنمنالفترةطوالالصينيالمجتمعفيومتفردقويأثر

وهذه.الميلاديالعشرينالقرنوحتىالميلادقبلالثاني

إلىالحاجةعلىتؤكدالكونفوشيةعليهاأطلقالتيالتعاليم

المسؤولية.وتوسيعالأخلاقيةالشخصيةتنمية

الفلسفةالكونفوشيةتعاليمالصينيةالحكومةجعلت

والبلادالصينفيالناسملايينأنوالواقع.للدولةالرسمية

يبجلون،وفيتناموكوريااليابانمثلمنها،القريبة

مؤسسىالناس!بهايبجلالتيالطريقةبتلككونفوشيوس

.كونفوشيوسفلسفةحولالتفاصيلمنلمزيد.الفلسفات

الكونفوشية.:نظرا

إقليمباسمالانالمعروفةلوإمارةفيكونفوشميوسولد

الاسمأماكيو.كونجالحقيقياسمهوكانبالصن.شندونج

الصغيركونجفوزيلقبمنلاقينيشكلفهوكونفوشيوس

أخفقطفل.وهوأبواهماتوقدكوج.الكبيرالمعلمومعناه

أنهمع،حكيملحاكممستشارايكونأنفىكونفوشيوس

عنأفكارهيضعأنيمكنهحتىالمنصبهذايريدكان

علىكونفوشيوسحصلوقدالتنفيذ.موضعالمجتمعإصلاح

معروفايكنلم،موتهوعند.الثانويةالرسميةالوظائفبعض

ربوعفيجيدةبصورة

الصين.

هناكليسأنهوالواقع

كونفوشيوسألفهكتاب

نأفالحقيقةمحدد.بشكل

بتسجيلقامواأتباعه

كتابفيوأقوالهمناقشاته

وأأدبيةمنتخباتسمي

أحاديث.

كونفوشيولر.الدين:أيضاانظر
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المتحدةالولاياتشرقيشممالفىولايةعوفكتدكت

الطيعيةالمناظرذيإنجلاندنيوإقليمفى،الأمريكية

هارتفورد،وعاصمتها.بردجبورتمدنهاأكبر.الخلابة

لأعمالالمتحدةبالولاياتالرئيسىالمركزأيضاهيالتي

هارتفورد.:نظرا.التأمين

كانفقدالدستور،ولايةأحياناكونكتيكتتسمى

كانوالذيكونكتيكتفىقديمابهالمعمولالقانون

بنىالتىالنماذجأحد،الأساسيةالأوامرباسميعرف

قامكذلك.الأمريكيةالمتحدةالولاياتدستورعليها

احامأ!دستورياالمؤتمرفيبارزبدوركونكتيكتمندوبو

وتمالمتحدةأ!لاياتاد!ستوروضجعحيث،أم787

عليه.التوقيع

الجزءمعظمنيوإنجلاندمرتفعاتإقليميغطي.السطح

هذهالكثيفةالغاباتوتكسو،كونكتيكتمنالشرقى

منخفضة.وتلالضيقةأنهارأوديةبهاوتوجد،المنطقة

كونكتيكت،لواديالمنخفضةالأراضىالولايةوتتوسط

غربيمرتفعاتإقليموتلالجبالسلاسلتغطيبينما

كذلك.كونكتيكتمنالغربيالجانبمعظمنيوإنجلاند

منالغربىالشماليالطرفأصواناالصخرذوالجزءيغطى

جبلى.إقليموهوالولاية

فيوتقع،الأمريكيةالولاياتأصغرثالثكونكتي!ث

.المتحدةالولاياتمنأسشرقيابالشمالنيوإنجلاندإقليم

بمشاهدةليستمتعواالسياحمنكثيريزوركونكتيكت

التاريخية.المواقعولزيارة،الريففىالجميلةالطبيعيةالمناظر

يؤمالسياحمنالعديد

كونكتيكتولاية

ريفهاممماظرللامشمتاع

مواقعهاومحتماهدةالجميل

لتاريخية.ا
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موجزةحقائق

نسمة.3)592)966:السكان

.2كم799.21:المساحة

الصفر.تحتم3ينايروفيم22يوليوفيالحرارةمتوسط:المناخ

مستوىوأدناهم572،فرسللجبلالجموبيالمسحدرأعلاه:الارتفاع

آيلاند.لونجخليجشاطئعندالبحرسطح

ونيوهافن.وهارتفورد،جبورتبرد:ا!لدنا!بر

المحميةالبيوتومنتجاتوالحليب،البيض:الزراعيةاللنتجاتأهم

والمشاتل.

الكهربائية،والمعداتوالاليات،المقلوسائلمعدات:المناعة

العلمية،والأدوات،والكيميائية.المعدنيةوالمصنوعات

المسحوقة.الحجارة.والمطوعات

المهرعلىوتعنيالألجونكيينللهنودكلمةمنمأخوذة:التسميةأصل

والجزر.للمدال!هويل

.الدستورولاية:اللقب

بينالخامسةوترتيبهام1788يناير9فيولايةصارتنشأتها:

.الولايات

قائماإقليفاتمثلفإنها،الجنوبيةكونكتيكتسواحلأما

الساحليةالأراضيإقليماسمعليهيطلق،بذاته

نهريشق.صغيرةجزرعدةتنتشرالساحل.وقبالةالمنخفضة

بينممرايتيحوبذلك،الولايةوسطفيمجراهكونكتيكت

وهارتفورد.الأطلسيالمحيط

فيالاقتصاديالنابخمعظمقيمةتأتيالاقتصاد.

المالية،السوقوأهمها،الخدماتمنكونكتيكت

مجالاتوتشمل.الممتلكاتوشراءوبيع،والتأمينات

العاملينمنكبيرأعدداتستخدمالتي-الأخرىالخدمات

وتجارة،الصحيةوالرعاية،التعليم-كونكتيكتفي

أكبرمنوهيبيل،جامعةنيوهافنفيونجد.التجزئة

.المتحدةالولاياتفيالجامعات

منطقةفيكونكتيكتفيالمقيمينمنالالافيعمل

مناصبأومهنيةمراكزهؤلاءمنكثيرويشغل،نيويورك

دخولأعليهمتدرالتيالأعمالأوالخدماتمجالفي

فيالماليةبالسوقالمتصلةالوظائفأغلبفإن.كذلكطيبة

ذلككل.وفيرةدخولأتدرنفسهاكونكتيكتداخل

أيةفيمنهأعلى،الولايةهذهفيالسنويالفرددخلجعل

.المتحدةالولاياتفيأخرىولاية

للمعداتالمنتجةالولاياتأهممنوكونكتيكت

والطائرات،الطائراتأجزاءذلكفيبما،العسكرية

.والغواصاتالمروحية

فىتعيمشالألجونكيينالهنودقبائلكانت.تاريخيةنبذة

توغلوقد،الأوروبيينوصولقبل،كونكتيكتإقليم

عامكونكتيكتنهرفيبسفنهمالهولنديونالمستكشفون

هناأقامواالذينالأوروبيينالمستوطنينأولأنإلا.أم416

منقدمواالذينالإنجليز،المستعمرينمنكانوا،دائمةبصفة

وطبقواكونكتيكتمستعمرةأقامواحيث،ماساشوسيتس

إليهايشارالتي-الأوامرهذه.ام963عامالأساسيةالأوامر

فيالحقالناخبينمنحت-مكتوبدستورأولبأنهاأحيانا

انتصرأم637عاموفى.الحكومةموظفيأنتخاب

فيالهنديةالقبائلأقوىكانواالذينالبيكو،علىالمستعمرون

.أم626عامإنجلترامندستوراالمستعمرةتسلمت.اللإقليم

عامالمتحدةللولاياتالدستوريالمؤتمرانعقدوعندما

تسويةإلىالتوصلفىكونكتيكتمندوبوأسهمام787

تحديدعلىأعانتالتي،العظمىالتسويةأوكونكتيكت

الكونجرسفيالختلفةالولاياتتمثيلبهايتمالتىالكيفية

الأمريكى.

المتحدةالولاياتمنولايةكونكتيكتصارت

.ام788عامالأمريكية

القرنخلالماجرىبفضلكونكتيكتأصبحت

وفى،النقلوسائلفيتحسنمنالميلاديعشرالتاسع

صناعيامركزا،واسعنطاقعلىالإنتاجأساليبتنمية

والازدهار.بالنماءشسم

مقرهالأمريكيالسواحلخفراتخذام019عامفي

قاعدةالأمريكيالأسطولافتتحكما،نيولندنفيالرئيسى

مأ549عامالبحرإلىوأنزلتبنيتحيثغروتنفيله

العالم.فيالذريةبالطاقةتسيرغواصةأول

هارتفورفى.:أيضانوا

الهنديةالشعوبغزواالذينالأسبانالكوفكسدادورر

منالأولالنصفخلالاللاتينيةأمريكامنأجزاءفي

اللغةفيكونكستادوروكلمة.الميلاديعشرالسادسالقرن

الفاغ.تعنيالأسبانية

هيرناندو.كورتيز،فرانسيسكوبمبيزارو،أيضا:انظر

كما،الأمريكيةنيوهامبشايرولايةعاصمة!فكورد

600.36سكانهاعددويبلغمدنها.أكبربينالثالثةأنها

وسطجنوبيفيالميريماكنهرعلىكونكوردتقع.نسمة

سميت1727عامفيأسستوحينمانيوهامبشاير.

ثم،أم733عامفيرومفوردسميتثم،ببيناكوك

وأصبحتأم،765عامفيالحالياسمهااتخذت

.ام808عامفيعاصمةكونكورد

المستخدموالحكومة،ميريماكإقليمحاضرةوكونكورد

نحوالمدينةوحكوماتوالإقليمالولايةتقدمفيها.الرئيسي

الرئيسيونالأعمالأصحابأما،المدينةوظائفمن%03

والقانونالطبمجالاتفتتنازعهمالاخرون

والطباعة.والتأمينوالإلكترونيات



ئرةطا،دنكورلكوا431

فيهاأنكما،الفنينيوهامبشايرمعهدمقروكونكورد

معظموكذلك،للولايةالتاريخيةوالجمعيةالولايةمكتبة

.الأخرىالحكوميةالمكاتب

نيوهامبشاير.:نظرا

)العصرلجويةاالحطوط:نظرا.ئرةطا،لكوئكوردا

والملواصلاتالنقلالحديتة(؟)الطائراتالطائرة(،السمات

.()صورة

امأ!داهي!صن!صردمعركة.ولمعر،ئكوردعو

أخورةافيوأكبريطانإتالأمريكي!تاأ!طني!تابينالتاني

ل!صشجتونقربالأولىالمعركةفيالقتالدار.الأمريكية

عسكريةإمداداتالأمريكيونجمع.وماساشوسيتس

الحكومةوأمرت.أطحربتحسباالسابقالشتاءخلال

قائدهاام775عامإبريلمنعشرالتاسعفيالبريطانية

يدمرأنجيج،توماسالفريق،بوسطنفيالأعلى

جيج،أرسلأبري!!81ليلةوفيكون!صرد.فيالإمدادات

سميثفرانسيسالمقدمقيادةتحتالقواتمنفرد007

قاما،داوسوويليامريفيربوللكن،الأمر.هذالتنفيذ

البريطاني!ت.بقدومالمنطقةس!صانبتحذير

عندأخافيااليوممنالباكرالصباحفيصداموبعد

تبعدانتيكونكوردإلىالسيرالبريطانيونتابع،لكسنجتون

الأمريكيونوتراجع.متراتحجلوعشرةلكسنجتونعن

الرئيسيةالقوةوبحثتكونكورد.خارجالشمالجسرعبر

المدينة،داخلفيالوطنيينإمداداتعنالبريطانيةللقوات

بضيعومشىالجسر.يحرسونآخرونهناككانبيخما

معالنارإطلاقوتبادلواالجسر،علىالمستوطنينمنمئات

بريطانيين،جنودثلاثةقتلوقد.هناكالبريطانيةالقوات

قليلة،بساعاتذلكوبعد.الأمريكيينالجنودمنواثنان

بوسطن.إلىعائدينمعميثرجالتوجه

الأمريكية.الثورةأيضا:انظر

مسافةكونلونجمالسلسلةتمتد.!جبالعوفعلون،

وسطإلىآمميافيباميرمرتفعاتمنتقريباكم07)03

الجزءويتمد.واحدةسلسلةأمخربياالجزءويكون.الصين

قيدامحو!يحوليلتفبحيثينقسمثمالشرقي

قليانجبالوسلسلةألتونجبالسلسلةوتشكل.وكنغاي

موزتاغأولوغقمةوتعد.التيبتلمرتفعاتالشماليةالحدود

.كونلونجبالفيقمةأعلىالصينفيم472.7

تن!بطل(.-أم)529جيميكونورز،

وفي.العالمفيالفرديلاعبيأفضلأحدكان،أمريكي

فيالرجالفرديبطولةعلىكونورزحصل،أم749عام

إنجلتراكلبطولة:رئيسيةألعابدوراتثلات

أسترالياوبطولة،المتحدةالولاياتوبطولة(،)ويمبلدون

المفتوحة.

المفتوحةالمتحدةالولاياتببطولةأيضاكونورزفازوقد

علاوة.أم7691،7891،8291،839أعوامفي

عامفيالرجاللفرديويمبلدونلةببموافازفقد،ذلك6على

اللعبفيبأسلوب-أعسروهو-كونورزعرفوقدم

علىمستمراعبئاتمثلمهاجمةقويةبضرباتيتميز

المرتدةبضرباتهالخصوصوجهعلىاشتهروقد.خصومه

يديه.كلتامستعملاالخلفيةوبضربته

لويسسانتشسرقيفيكونورزسكوتجيمص!وأسد

بجامعةوالتحقأيضا.إجنويبابلفيلفيونشأ،ينويبا!

فازام،719عاموفى.أنجلوسلوسفيأجفورنياكا

القومية.للكلياتالرياضيةللجمعيةالفرديةبالبطولة

.أم729عامفيمحترفالنعرلاعبكونورزوأصبر!

كانم(.6191-0871)جيمس،كونوللي

،أم139عاموفي.العمالأضقابةوزعيماقومياأيرأضديا

للعاملينكبيراإضرابالارك!تجيمسمعبالاشتراكنظما

الموأطنجيشبعدفيماشكلوقد.بدبلنأخق!!اقطاخفي

تمردفيالأيرلنديينالمتطوعينمعانضمالذيالايرأ!ندي

الموقعينأحدكونولليوكان.أم619الفمئكلامعيد

وتمبعد،فيمااعتقلوقد.الأيرأضديةالجمهوريةإعلانعلى

إعدامه.

أيرلنديين.أبوينمنبأسكتلنداأدنبرهفيكونولليولد

اتحادحركاتونظم.مبكرةسنفيالعمللدأوقد

ودبلن.بلفاستمنكلفيالتجارة

ورفوميما.(م5491-1981)لأميرا،كولوي

التىالسنواتخلالبارزايابانياسياسةرجلكان،كونوي

.مباشرةأم(49ء-1)939الثانيةأحالميةاالحربسبقت

للتساهلاستعدادهفإن،المعتدلينكبارمنكانأنهورغم

علىساعدهمالعسكريةالنزعةذويمنالمتشددينمع

رئاسةتوليهمنقصيروقتوبعد.الحربيةغاياتهمبلوغ

اليابانهاجمتأم،379عامفيمرةلأولالوزارة

معوسطحلإلىالتوصلإلىكونويوسعى.الصين

فيالمجالأفسحلكنه.ام049عامفيالمتحدةالولايات

جرتالتيتوجوهيديكيالجنراللحكومةم4191عام

الثانية.العالميةالحربإلىاليابالت

الأسرأعرقمنلأسرةطوكيوفيكونويولد

فىالأعيانلمجلسرئيساوأصبح.اليابانفيالأرستقراطية



315علم،الكونيات

علىاليابانإقدامعلىساعدأنهورغم.ام339عام

فقدام459عامفيالثانيةالعالميةالحربفيالا!شسلام

ومات،حربمجرميكونهمفيالمشتبهضمناسمهورد

بالسم.منتحرا

ترمميبدراسةهوالكونياتعلم.عكلم،الكوئيات

الفلكية.والفيزياءالفلكعلمفيوحركتهوتطورهالكون

وماذا،الكوننشوءكيفيةتشرحأنالدراسةهذهتحاول

فيلهيحدثأنيمكنوماذاالماضيفيلهحدث

المستقبل.

حولرئيسيةملاحظاتثلاثالفلكعلماءفسر

الكونعلممنهايتألفالتيالنظرياتلتطويرالكون

فيداكنةالسماءكونأنلاحظوافقد.الحديثالفيزيائي

الفلكعلماءولاحظ.الكونعنشرحأبسطيناقضالليل

وأنبعض،عنبعضهامبتعدةتتحرك،البعيدةالمجراتأن

راديوية.موجاتتطلقبأكملهاالسماء

عشرالثامنالقرنبنالفلكعلماءمنعديدفكروقد

فيسوداءالسماءكونسببفيالميلاديينعشروالتاسع

نأيتخيلواأنأمكنهم،للكونصورةأبسطوفى.الليل

.عبرهالتساويعلىتنتشروالنجومللأبد،يمتدالكون

بومئالإنسانيكونأنيقتضيكانهذامثلعالماولكن

خطبإمكانويكونالسماء،فيمكانأيإلىينظرأن

نأويقتضيالأمر.نهايةفينجمأيإلىيصلأنبصره

مثلساطعةالنجوممنصلبةكتلةالليلسماءتظهر

الفلكعل!اءاستنتجهناومنسوداءالسماءلكن.الشمس

تعقيدا.أكثرتركيباللكونأن

الضوءأنالفلكيونلاحظالعشرينالقرنأوائلوفي

نحوينحرفكانبعيدةمجراتفيالنجوممنالمنبعث

(.اللون)نمطللطيفوالطويلةالحمراءالضوءموجات

أنهاعلىفسرتالحمراءالإزاحةتدعىالتيالظاهرةوهذه

عنمنهاكلابتعادفيللمجراتالسريعةالحركةعنناتحة

حركةسرعةيحسبواأنالعلماءوأصئبهقدور.الأخرى

الحمراء.الإزاحطانظر:الأحمر.الانحرافمنالمجرة

مسافاتمنالمجراتحركةسرعةالعلماءدرسوعندما

بدأتجمئالمجراتأنوجدوأالأرضمنمختلفة

عشرينإلىعشرةمنذبعضعنبعضهابابتعادحركتها

سنة.بليون

راديويةموجاتالفلكعلماءرصدأم659عاموفي

التلسكوبإليهيوجهالذيالموقععنالنظربغضضعيفة

مصدركلهالكونأنالملاحظةهذهأظهرتوقد.الراديوي

الكونأنفكرةأيضئاأكدتكما.ضعيفةراديويةلموجات

الضعيفةالراديويةالموجاتهذهلأنالامتداد،فيآخذ

يكونعندماالحرارةشديدجرميقذفهاالتيلتلكمشابهة

.الاتجاهاتجميعفيالامتدادمرحلةفي

شرحأفضلالنظريةهذهتقدم.العظيمالانفجارنظرية

لهذهوطبقا.الكونحولالأساسيةالثلاثللملاحظات

الانفجاريدعى-لانفجارنتيجةالكونبدأيكونالنظرية

الانفجارذلكتلاوقد.سنةبليون02-01منذ-العطم

الإشعاعهذاوشكل.قويإشعاعمنالكونتكونمباشرة

الناركرةتسمىعطمةبسرعةالتوسعفياخذةمنطقة

الأساسية.

الجزءأصبحهذه،الناركرةحرارةهدأتأنبعد

منأساسامكونة،مادةالكرةهذهمنالرئيسي

الهيليوممنصغيرةكميةعلىاشتملتكما،الهيدروجين

الضعيفةالراديويةوالموجات.أخرىخفيفةوعناصر

الناركرةفيالإشعاعمنتبقىماكلهياليومالصادرة

الأساسية.

بعدالكثافةحيثمنتتناقصالمادةواستمرت

بالغةكتلإلىالمادةتصدعتمازمنوفيالانفجار.

والكتل،مجراتأصبحتالكتلوهذه.الضخامة

جزءأصبحوقدنجوفا.شكلتالمجراتضمنالصغرى

الكواكب-مجموعةالأقلعلىالكتلهذهمنواحد

الشمسية.ألمجموعة

بعض.عنبعضهامبتعدةتتحركالمجراتتزالولا

تتحركستظلالمجراتأنإلىتشيرالموجودةالأدلةوأفضل

لاالعلماءولكنالأبد.إلىبعضعنبعضهابعيدا

حواليبعدمعاالمجراتجميعتلتقىأنأحتماليستبعدون

الكونفىالمادةجميعفإنهذاحدثوإذا.سنةبليون07

آخرطورذلكعنوينتجاخر،عظيماانفجاراستنفجر

الحالي.للطورمشابهللكون

عنآخرشرحاالنظريةهذهتقدم.الثابتةالحالةنظرية

كانالكونفإن،النظريةلهذهوطبقا.الكونيةالملاحظات

أخذتوعندما.الراهنةحالتهفيهوك!اموجودادوما

بينهاظهرتجديدةمادةفإن،متباعدةتتحركالمجرات

مصدرالنظريةهذهتوضحولا.جديدةمجراتوشكلت

الحالةنظريةتؤيدلااليومالفلكيةوالملاحظات.المادةهذه

الثابتة.

،الكونياتعلمفيالباحثيننظرياتبعضهيهذه

خلقهالذيالكونهذاجاءكيفيعرفواأنيريدونوهم

أمرناوقد.العرشعلىاستوىثمأيامستةفىتعالىال!

السماواتخلقفينفكربأنوتعالىسبحانهالله

السمواتخلقفيإن):قائلمنجلفقال،والأرض

فيتجريالتيوالفلكوالنهارالليلواختلافوالأرض

فأحياماءمنالسماءمناللهأنزلوماالناسينفعبماالبحر



مايكلجورج،كوهان316

وتصريفدابهكلمنفلهاوبثموتهابعدالأرضبه

لقوملآياتوالأرضالسماءبينالمسخروالسحابالرياح

.461:البقرة!يعقلون

لى.العا:أيضانظرا

أحدام(.429-)1878مايكلجورج،كوهان

مطلعخلالمريكيالأالمسرحفيالبارزةالشخصيات

مابينفنياعملا04علىمايربوآأفوقد.العشرينالقرن

وأخرجأنتجفإنهكذللث،موسيقيةومقطوعةمسرحية

بالجزالةعروضهوتميزتمعظمها.فيالبطولةدوروأدى

الواضحإلمميز.الأمريكيوبالأسلوب

جونزبروذوايألفهاالتىالمسرحياتمن

ام(بم)139الصواي،لطائرالسبعةالمفاتيحام(؟19)2

الموسيقيةمؤلفاتهومنأم(.)239والرقصالغناءرجل

خمساتبعدومقطوعةأم(،09)4المغيرجونزجوني

ومقطوعةم(،6091)برودوايعندقيقةوأربعين

تعرضوقلماأم(.09)6الأعغرواشنطنجورج

منكثيراأنإلا،الراهنا!قتأفىكوهانمصرحيات

العابثالأمريكيأنابينهاومنرائجا.يزاللاأغنياته

وغيربرودوايإليتحياتيبلغأغنيةوكذلك،الأنيق

وطنيةأغنيةأشهركلماتكوهاننظمكماكثير.ذلك

-ا19)4الأولىالعالميةالحربإبانتغنىكانت

أوروبا.فيبعيداهناكوهيم(1891

بولايةبروفيدانسفىكوهانماي!ولجورجولد

أولكانوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياترودايلاند

والديهشحاركحينطفلا،كانعندماا!سمرحعلىلهظهور

كوهانآلالرائجةالكوميديةالمسرحيةفيوشقيقته

الهزليةوالمسرحياتالأغانيكتابةبدأقدوكان.الأربعة

المراهقة.طورفيكانعندما

جنوبإدىأجدادهمجاءالأفارقةمنجماعةالكوهسا

ويعيش.الميلاديعشرالسادسالقرنبداياتمعإفريقيا

خمسةحواليعددهمالبالغالكوهسانصفمنأكثر

الجنوبيبالجزء،وترانسكيسيسكايمنطقتىفىملايين

حكومةأعطتوقدإفريقيا.جنوبجمهوريةمنالشرقي

أخرفيمحدودأاستقلالاالمنطهقتينأمملتاإفريقياجنوب

.أم499عامحتىالعشرينالقرنمنالسبعيميات

قطعانرعيعلىالماضيفيالكوهسامعظمعالق

علىمجموعةكلثروةوتعتمد.المحاصيلوزراعةالماشية

الكوهساقبائلتكنولمتمتلكها.التيالماشيةقطعانعدد

الحيواناتبعضولكن،للطعامالماشيةتذبحالماضيفي

دينية.لأغراضبهايضحىكان

لزحقدممهمالكثيرأنإلا،قوتهملكمس!الزراعةفىامموهسااأساءبعفه!يعملإفريقيا.بحموبترالس!يإقليمفيالأ!اريرعىالكوهسامنفتى

المجاور.مميسكايإقليمأوترالسكيليالكوهساألناءم!نسمةملايينحمسةنحوالبالغالسكانعدد!كورم!أكتريعيمق.الحضريةالمناطقإلى
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.الزوجاتتعددالكوهسارجالتقاليدأبرزومن

غيروأولادهوزوجاتهرجلمنالتقليديالبيتويتكون

فيالعائلةأفرادوعالق.وعائلاتهموالمتزوجين،المتزوجين

وأثناء.القشمنسقوفذاتبدائيةبيوتفيجماعات

الحياةهذهاختفت،القرنهذامنالاولىالسنوات

تقريبا.للكوهساالتقليدية

البريطانيينالمستوطنينمنكبيرةأعدادهاجرت

عشرالتاسعالقرنأوائلفيإفريقيا،جنوبإلىوالهولنديين

القرنأواخرفيالكوهساالبريطانيونوهزم،الميلادي

خسارةإلىهزيمتهمأدتوقد.الميلاديعشرالتاسع

وأالمدنإلىالهجرةإلىفقرهموأدى،المراعيأراضى

البيض.لصالحعملواحيث،المزراع

العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفمنذبدأت

حزبيناصرونكانواالذينالكوهسابينالعنفمنموجات

إنكاثا،حزبيدعمونالذينوالزولوالإفريقيالوطنيالمؤتمر

الجانبين.منالقتلىآلافالعنفهذاضحيةراحوقد

مناطقفيالكوهسامنكبيرةأعداد،تعيشواليوم

وقاسى.الزراعيةالبيضأراضيفيالاخرونويعمل،مدنية

التمييزالبيضغيرمناخرىومجموعاتالكوهسا

أوائلحتىإفريقياجنوبفيالبيضيدعلىالعنصري

العشرين.القرنمنالتسعينيات

إفريقيا؟جنوبفيالعنصريةالتفرقةأيضا:انظر

قبيلة.الزولو،

-)1828جوليوسفردينانلى،كوهن

علمفيرائداكان،الجنسيةألمانينباتعالمام(.898

.نباتاتالبكتيرياأنأثبتمنأولوهو)البكتيريا(.الجراثيم

للبكتيريامنظممنهجيمصنفأولام872عامآلفوقد

)علمالمورفولوجياعلممنأساسعلىالأجناسفي

نظريةدحضمنباستيرلويستمكنوبمساعدته(.التشكل

التلقائي.التولدان!:.التلقائيالتولد

الحرارةإنتاجإلىالأنظارلفتفيكذلكساهمكما

برسلاومدينةفىكوهنولد.النباتاتبوساطةشمالذي

روكلاو.باسموتعرفالآنلبولنداتابعةوهيألمانيا،في

بيانوعازفةأم(.679-)5918هارييت،كوهين

أبدت.العالمبلدانمنكثيرفيشهرتهاذاعتبريطانية

سبستيانيوهانللموسيقارالموسيقيةبالأعمالكبيراشغفا

المسيرأمثالمنألمحدثينالموسيقيينبأعمالوكذلكباخ،

بتقسيموقامتوليمز.فاغانورالف،باكسآرنولد

وعدلتهابريلودنكوريلالمسماةالموسيقيةباخمقطوعة

الأرغن.عنبدلآالبيانوعلىلتعزف

يدعلىالموسيقىودرست،لندنفىكوهينولدت

.ماثايطوبياسالصيتالذائعالبريطانيالبيانومدرص!

فوضع،بالغبجرحاليمنىيدهاأصيبتم4891عاموفي

يدهافيهتعستخدمالبيانو،علىمنفردالحناباكسلها

فقط.اليسري

وأذنانصغيرةوقدمقصير،ذيلدهصغير،كحغرالكووول

أصغروهو.الطويلفروهفوقتبرزانلاتكادقصيرتان

النباتاتمناطقفىأساسيةبصفةيعيش.الأرنبمنحجما

الغربيالجنوبيالساحلامتدادعلى،الرطبةالكثيفة

فيكذلكمنهالكثيرعلىالعثوريمكنولكنلأستراليا.

فريمانتل.قربروتنستجزيرة

فلكيأم(.739-091)5بيترجيراردكويبر،

وأصبح.الكواكبعنمهمةدراساتأجرىأمريكي

الفضاءبرنامجإطارفيأعمالمنبهقاملمامعروفا

القرنمنالستينياتمنتصفخلالالمتحدةبالولايات

الذيرينجر،الفضائيالمشروعلمادارةكويبرقام.الشرين

القمر.لسطحمقربةصورأولعلىالحصولأتاح

روادنزولمواقعاختيارعلىالعلماءالصورهذهوساعدت

الإنجازاتومنالقمر.سطحعلىالأمريكيينالفضاء

أورانوسوقمرالثانينبتونقمراكتشافهلكويبرالأخرى

الخامش.

بلدةمنبالقربهارنكارسبيل،ضاحيةفيكويبرولد

لايدنفىالحكوميةبالجامعةودرسهولندا.فىألكمار

وفي.أم339عامفيالدكتوراهدرجةعلىفيهاوحصل

المتحدةالولاياتإلىانتقلالعامذلكمنلاحقوقت

منالفترةفيشيكاغوبجامعةالتدريسهيئةضمنوعمل

الأقمارشؤونلختبرمديراأصبحثم.ام069إلى3691

أريزونا.بجامعةوالكواكب

.سامارانو:ا.كويبشيص

فو!ا.مدنوأفمكويبكمقاطعةعاصمةعوليك

فيبتأسيسهاشامبلينديصمويلالفرنسيالمكتشفقام

بينومنمهمأ.سياحيأومركزاكندياميناءوتعد،أم806

مونتريالإلاالسكانعددفيكويبكلايفوقالمقاطعةمدن

مياهفيهاتتدفقالتيالبقعةفيكويبلثمدينةوتقعولافال،

مجراهيضيقالذيلورنسساننهرإلىشارلساننهر

كم..و8نحويبلغحتىبقليلبعدها

التيالشماليةأمريكافيالوحيدةالمدينةوكويبك

خارجيقعالحاليةالمدينةمعظمولكنسور،بهايحيط

المبنيةالعتيقةوالدور،كويبكفيالعديدةوالبناياتالأسوار
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أوروبيةمديمةجاذبيةعليهايضفياجمساراإلىاقع11،صلشجماكشساتوو!دت.ا!رلحم!سا!لهرعلىتط!.كولكطعةمظعاصمةكولحكمدينة

عريقة.

الكبيرةبالحصىالمرصوفةالملتويةوالشوارعبالأحجار،

المدنبهاتظهرالتيالصورةالمدينةعلىتضفيكلها

العتيقة.الأوروبية

شاتوللنظرلافتنحوعلىكويبكأفقتحتويبرز

منوأسوارأبراجبه،القلعةيشبهفندقوهو،فرنتيناك

علىأطلة!وقدمنحدر.نحاسىوسقفالأحمرالطوب

ا!اىرة!لتالأنها،الجديدةفرنسامهدلقبالمدينة

الشمالية.أمريكافيالأوائلالفرنسيينللمكتشفينالرئيسية

أمريكاطارقجبللقبكذلككويبكعلىأطلقكما

يطلالصخورعلىيقعهائلحصنوهى،القلعةبسبب

عامفيالبريطانيةالقواتقامتوقد.لورنسساننهرعلى

،أبراهامأوفبلينزفيبالفرنسيينالهزيمةبإيقاعأم975

عامباريسمعاهدةوبموجبالقلعةمنالغربإلىالواقعة

مستعمراتها.إلىكندابريطانياضمتم1763

أسلافمنينحدرونكويبكفيالمقيمينومعظم

وزراءرئيصأول،لوربيهولفريدالسيرقالوقد،فرنسيين

للكند!نتمثلكويبكإن،فرنسيأصلمنكندي

عندهم.المدنأقدسفهى،للعربمكةتمثلهماالفرنسيين

قسموبها2،كم39كويبكمدينةمساحةتبا.المدينة

وهذا.القلعةمنالشمالإلىويقع2،كمأ.مساحتهقديم

العلياالمدينةهماجزأينمنبدورهمؤلفالقديمالقسم

مايزيدإلىالعاصمةكويبكمنطقةوتمتد،السفلىوالمدينة

2.كم2لأ818على

تقوموهىام،60ارتفاعمنالمدينةعلىالقلعةوتطل

البريطانيونقاموقد،ديامونكابفىنقطةأعلىعلى

.أم832فىالقلعةبإكمال

كندا،فيكويبكسكانمن%89وثد.السكان

فرنسيين،أسلافمنينحدرونمنهم%59وحوالى

ويشكل،بريطانيةأصولمنينحدرونأجاقيناومعظ!

بنسبةعددا،الأكبرالدينيةالمجموعةالرومانال!صاثواجك

كويبكأبناءمعظمويتحدث،السكانمن%59حوالى

العامةوالإخطاراتاللافتاتفإنهناومن،أصفرنسيةااللغة

اللغة.بتلكتكتبالأخرى

البطالة،كويبكفيالكبرىالمشكلاتوتشمل

النقصويبقى،السفلىالمدينةفىالقديمةالأحياءوتدهور

قائمة.مشكلةالملائمةالمساكنفى

منكم092بعدعلىكويبكتقعالاقتصاد.

الكندية.الصناعةمراكزمنكبيرمركزوهي،مونتريال

نموهامنالحدإلى،مونتريالمنالمدينةقربأدىوقد

منتجة،شركةخمسمائةمنأكثرهناكوأ!ن،الصناعى

حوالىبتشغيلتقوموهي،كويبكمنطقةفيعملهاتمارس

008حوالىقيمتهتعادلماوتنتج،العاملينمنألفا17

المواقعمعظموتقعسنويا.السلعمنأمريكيدولارمليون

مقدمةوفى.شارلساننهرامتدادعلىالصناعية

وتصنئالإسمنت،الورقوصنعالسفنبناءالصناعات

المدينة.اقتصادفيمهمادوراالسياحةتؤديكما
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جيمسالجنرالبقيادةالبريطانيةالقواربوهبطتطنمليون5.41حوالىكويبكميناءطاقةوتبلغ

إلىمتراتكيلوثمانيةبعدعلى،دورليانأيلعلىوولفالحبوبالرئيسيةصادراتهوتشملسنويا،السلعمنمتري

.ام75!يونيوفي،كويبكمنالشرق.والورقالورقوعجينةالخاموالمواد

الليلخلالهجومهمبدأ.كويبكعلىهجومهموالإيروكويونالألجونكيونالهنودقام.تاريخيةنبذة

سبتمبر13-أ2فيسماءهالسحبغطتالذيالهادئالتيالمنطقةفيوالصيدبالزراعةالأوقاتمنوقتفي

إلىالمسطحةالبريطانيينزوارقالمدوحمل.أم975عامالفرنسىالمكتشفوأمضى.كويبكبامممألانشرف

أوفبلينزإلىالمؤديةالصخورسفحعند،فولونأوآنسالتىستادأكونا،قريةقربام535ششاءكارتييهجاك

غربيتقعالتيبلينزإلىصامتينالجنودوتسلق.أبرأهامديصمويلوأقاميقطونها.الإيروكويونالهنودكان

كانالفجروفي.قدرةيفوقهممعادياموقعاودأهموا،المدينةام806سنةيوليو3فى،هناكدائمةمصتوطنةشامبلين

واستعدواالصخور،تسلقواقدبريطانيجنديآلافخمسة.كويبكاسمعليهاوأطلق

مسرعامونكالوقام.أبرأهامأوفبلينزفيالمعركةلخوضالبريطانيةالقواتألحقتام975سنةسبتمبروفي

العدو،لملاقاةوالهنودالميليشيارجالمنآلافأربعةبدفع،الفرنسيةبالقواتالهزيمةوولفجيمسالجنرالبقيادة

صباحا.العاشرةالساعةحواليفيفوصلواأوفبلينزفيمونكالديالماركيزرأسهاعلىكانالتي

ممابأسرعالبريطانيينعلىالنارالفرنسيونوأطلقذلكبعدكويبكعلىالبريطانيونوأمشولى،أبراهام

متراصة،صفوففيالتقدمالبريطانيونواصلبينما،ينبغىمعاهدةنصتوقد.معركة،كول!كانو:.أيامبخمسة

مقربةعلىالفرنسيونغداوعندماالنار،يطلقواأندونأم763مشةفىالسبعالسنواتحربأنهتالتيباريس

بالذخائر،أسلحتهمشحنوأعادوأالنار،البريطانيونأطلق.للبريطانيينكنداإعطاءعلى

مستخدمينالفرنسيينهاجمواثم،أخرىمرةالناروأطلقوا،ديصمويل،شامبلين؟مقاطعة،كويبك:أيفئاأنظر

وقد.فوضىفىالفرنسيونوتراجع.الأبيضالسلاحمعهم.السبعالسنواتحرب

غماطرتنطمملطلقاجإلأولىكانفيالذقاوجحخومونكاجرمصيرحسمتحربكويبكمعركة.معركةعوديك،

لقىحيث،كويبكإلىرجالهوحملهتقريبا،نفسهالوقتفىفرنساهزيمةوأدتأمريكا.فيالفرنسيةاللإمبراطورية

دقيقةعشرةخمسغضونوفي.قلائلسويعاتبعدحتفهعامباريبرمعاهدةتوقيعإلىأم975عامفيكويبك

.-قدأمريكافيالفرنسيةالإمبراطوريةم!صهيرىنالارأضيوكل!اإعطاءعلىنصتالتي،ام763

تخفيضعلىأم763لعاملاريصمعاهدةونصتالمصيسيبينهرمنالشرقإلىوالواقعةللفرنسيينالتابعة

لبريطانيا.

جزيرتينإلىالشماليةأمريكافيالفرنسيةالممتلكات

بييرسانجزيرتاهمافاوندلاند،نيوساحلقربتينكلعلىيقطونبريطانيمستوطنمليونيحوالىوكاد

ميكلون.السنواتحرببدأتعندما،الشرقيالساحلامتداد

بينماو.السبعالسنواتحربانظر:.أم756فيالسبع

كندا.مقاطعاتكبرىكويبك.مقاطعة!ديك،ومعظمهمأمريكا،يقطنونفرنسيألفستينحواليكان

من8%0وينحدر.نسمة396.598.6السكانعددسلسلةلكنغربا،التوممعالبريطانيونأرادوقدكندا.في

بالعاداتيحتفظونوهم،فرنسيينأسلافمنسكانهاهذا.تحركهماتجاهفىالطريقسدتالفرنسيةالمواقعمن

سنةفيالوطنيةالجمعيةقامتوقد.الفرنسيةوالتقاليدبمهاجمةالبريطانيونقامللحربرسميإعلانوبغير

وفى،لكويبكرسميةلغةالفرنسيةاللغةباعتمادام749ديالماركيزوتولىأوهايو،فيالفرنسيةالمستوطنات

لاستقلالام599نوفمبرفىأجريالذيالاستفتاءولكن،أم756عامفيالفرنعسيةالقواتقيادةمونكال

ا!للبقا?%وره،6صوتأنالنتيجةكانتالمقاطعةاضطر،بالنجاحالمكللةالعملياتبعضفيتقدمإحرازبعد

.للاستقلال%4.94وإلى،جنديآلافخمسةحوالىمنالمؤلف،جيشه

والرعايةكالتعليم،الخدماتصناعاتوتستوعبمرتفعاتعلىوأقعةالمدينةوكانت.كويبكإلىأقراجع

واسعةتجارةوهناك،المقاطعةفيالعاملةالقوةثلثالصحيةعلىمستعصيةوبدت،لورنسلمعاننهرعلىتطل

السياحة.علىتقومالنطاقكلتغطيالفرنسيةالمدافعكانتحيث،الاختراق

خليج،،لورنسالقديس،كويبكأيضا:انظرحثأشهر،ثلاثةامتدادوعلى.السفنتحركات

.مونتريال.ألاستسلامعلىألمحصنةالمدينةفيالفرنسيينالبريطانيون
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.العريالحليحأحضالىل!تهدوءفيتسترحىالشهيرةوألراجهاالشاهقةبممانيهاالكويتمدينة

الكويتدولة

فيأسيا،غرجمطجنوبفىيقععربىقطرالكويت

كلبالكويتويحيط.العربىللخليجالشمالىالطرف

العربيةوالمملكة،والشرقالشمالمنالعراقمن

منالعربيوالخليج،الغربيوالجنوبالغربمنالسعودية

مياهعلىيشرفنسبئاطويلساحلولديها.الجنوب

امتدادأقصىويبلغ.كمأ39طولهيبلغالخلئالعربي

الشمالومن،كمأ53الغربإلىالشرقمنللكويت

2.أكم818.7مساحتهاوتبلغ.أكم45الجنوبإلى

وتعد،صحراويةمناطقمنالكويتأرضوتتكون

وتملك،للنفطاهشجةالرئيسيةالعالمدولمنواحدة

النفطةأ،حتياطيات1إجماليعشرمنأكثرالكويت

العالم.فىالمؤكدة

جزروتسعاليابسمنإقليبممنالدولةالكويتتتكون

مساحةالجزرهذهوا!جر2،أكم8392مساحتهاصغيرة

جزيرةوبجوأرهافيل!صا،هيسكاناوأكترها،بوبيانهي

علىالبلادمنمباشرةالجنوبإلىتقعوكانت.مسكان

كم007.52مساحتهامحايدةمنطقةالعربيالخليجطول

السعودية.العربيةوالمملكةالكويتمنكلاقتسمتها

الكويتفيللإنتاجالصالحةالأراضىمساحةوتبلغ

مساحةجملةمنفقط%امايعادلأو2،أكم05حوالي

الدوحةبينالساحلبمحاذاةشريطشكلعلىتمتدالبلاد،

حوألىيعيع!وفيها،الجنوبفىوالشعيبةالشمالفي

اسحكان.جملةمن19%

،أم469عامحتىفقيراقطراالكويتظلتوقد

وقدتقدما.وأكثرهاالدولأغنىمنواحدةاليوملكنها

بيعمنالعائدةالثرواتطريقعن-الكويتحكاماستطاع

بالرخاءتنعمغنيةدولةإلىالصحراءيحولواأن-النفط

حيثمنالغنيةالدولمنواحدةالكويتوتعد.والرفاهية

فرد.لكلالسنويالدخلمتوسط

وثانويومتوسطابتدائيبتعليمالكويتيونويتمتع

توجدلاوكانت،مجانيةاجتماعيةوبخدمات،مجانى

إلىالدولةألجأتالضرورةولكن،الدخلعلىضرائ!

-

-

---
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الحكمنظام
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يعينأنيجبعهدوليوله،الحاكمةالأسرةأفرادبين

رئيسالأميرويعينالجديد.الأميرتعيينمنسنةخلال
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فيجمخئى/لأ-!لا-يخ-لا!ءككحثئئ-؟لمح!الشتت!هثتتئ!ئر-حألإذقيسحمبئءلأ؟!وس-ذ---

-؟*+ءر؟ء--و-؟تزثخؤخ"-،!بقي؟،ب--قئ-؟-7.7؟/7فىسخبرئر؟ئن؟!؟؟يمغو،؟---،-يم6-غ؟-7ئي-خ-تج؟؟---اخخ---س/قي-؟--،-!-؟ط

؟ت!؟لأ-تر!د!تهئ!حقهت!يمهغلأ،ل!ئتقتهلئختر!لم؟!هئ!و-لمح!خ؟!؟يخ7خ؟4خ!؟-!؟غ-!خفيلأ؟زر؟ةفيتخأو--،خ!
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حيربر؟!غك!قيجثرس!ورو!تكيمتهلإخبمئنلإلإجريه!ئم3-،خم!؟تججمين-%لأ7!؟-سجم!؟؟س!رر-لملم7تحئي؟؟و-تمج؟3خثخ؟7-
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كتححيوأ؟،ر3بمش---،،ع-7--س7-!س-سا؟-7،؟؟-لاخ-3خ+-كا،-س؟س7-7--7

3؟-ثجم!!؟%!-ؤ+-!لأ؟-،+في"7أحم!/قييهبر-ف!جم!!-شجهم+!خ-يرج؟-!؟؟7؟ب---يمأ-/ا-فيبز؟؟-7-ير،--ر؟خخسخ7خ-!!كئنلآل!
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ش؟-ير---طجوخ-؟-ش-7س--لأ-؟7س3،!كابم-لار؟-اس---+ح،ء-؟م-كا-/ب-7لا-،----لأ-7---بىذ7-؟-

-؟لىفيغ7؟غيربخءسفيب؟برفيبى7ئمسءحيللإت!3قيقيئمش-ثو-با؟؟عمقيبملأسيرتم-خقيل!؟!ط-قي-س-ش؟سقي

م؟-ث-تجء؟ى؟-ض-؟-لى-!-،----)-و-و---،-؟،،ح-ا---؟-خ--!!غؤ!دفيك!جمبييه!بمثن-في-لأع--جملتبم

لم--س---37.7؟كا،،خ؟س؟؟-!7،-"-خخ-!-!--،7خ"لم--و-+في-"،يرظث-ل!-ل!ح-"-؟+،--!خملثاقيئخلتئال!بم
ئن!ق!-؟---/ضر؟ء-؟--؟تر%،لأبم!غ-ؤظلأ-ا-(؟لأ-؟؟ب،-؟-،،؟؟-فى--،ا-غ؟--لأى؟س--ر!

-!؟-سس،!!ط+خ---!،ش-،-7-!-،-؟-خ!؟خ-في--خ-)-؟ط-؟خلم؟-7خلأ-77!بر،لمج----

أ3--ء-قي--سو-؟-كأ!-؟كئهثما!ك!تحض-!غل!!!ضلأ!ح!لجثخيي!لي،اثمسهكهههـاكآصآثبم!مل!لهعي!؟؟يمي!ئبي!يم! 7-ع(،--"--خكؤ*+-لى--ع-+-7في-؟-ا-+----ء-؟س---،!- سا-كالأ-كهس!--

؟-ير!!لم--بمكاخ!فيكئل!!كأسفي-ز؟ثسثثثميم؟+؟ير"فيءعبكيئ!ن!-نمالث!آ+3"قي؟بريتبتم-!كنتر-جما"-7-،-"

-؟!-7-؟ء،-؟يركاى-م؟د-بم!؟3؟!/ا؟--شيشئين+----س؟-،خ--كأخ-خ؟7أفي-؟-جب-،-ا-ع-؟س---7-غو--وخلإ-،ب؟7؟؟7-،ط،--ج؟إس-"

جميحؤيرثجمؤقي!!-كما؟؟ح!كئماكميمئه!لآ!ز!7في-ب!---؟،،كألأ-خ؟ؤثثتأئخك!؟!خلك!غ-!ئئ!ئ!،"؟-3(-ب
-،--ص-3----و-+كأ؟!،7لأى-س--!-،-!يهتهي--!ت-ط-73-؟عيزقي*--يراتي،-،ا----و!،-7

بز؟؟بمخمالختيلأخلأخأ!ثكحعثمجئم!لمجأبر!2أ؟"-شت!كد*؟قي!خئقكئتئلأ3سبرأ؟لأتج!جم!يبم"لم-لأ

-؟يهيربر!،فيت--في-!بريى!ح--يم-تي-؟ش+-بفي؟-!؟ل!،--غ،خي؟-ثسبرء-؟خت-اؤ--؟س-اع---!قي+-؟ئرب

!6+ختنفي-كم!غيمم!يئ-،خملإع؟!لل!!ئر،خ،عئتلاجميرغخذ!لإ-خ!بئ!-ش؟لذ؟لمجقحز-!،!و؟قيا؟؟لأ!*-في!مع"!---ذ

،؟غ-!بر!-ولأ،-تمط-!-!؟؟؟س-7،ء،ث-ئم-يمين-بم-7ش--يز1(خ---لمظخ؟؟تم731--لأول!---لأ؟ب+؟!-؟بم-بم؟-خسلإخلم!،ب7-س7،/-،1،--؟-في-حرلأ،س---ل!1-ش-؟

؟-لم؟ع،--!!؟س!خ!!/)--!-تلأ-7--يم،طلأ-،لأ*سيقيلأكمعيمفيظ!--!كؤلأفيلأ-لم،أ!ثكق!اشأ4برك!ش!،ب-؟

لإ.خش/+-خ+يريخ!لابمقيبمبب-ئج!+؟--بينقي،ق؟-؟-سأ-ج،/-دس!ئر-،-ظ-يم-شئخيماس-*-خ7ى؟،ى؟فيير--*-/؟7-تج؟

--ء-؟-!-؟-3-بمظ-،و77--خ!7!!؟-خسخ---بس-لأ--ب،ح-ثير،،خ-؟

7!ءيم-،!"؟وب!؟!--!؟3!يهثبئ!-جميهبر!!يخ-!خبم-تمخترش؟غبه!-"،-!ر!-%لأ!لألجت!ج؟لإء!قيد؟74كأكل؟!ب!

-!-لم-غء!--؟ببن-خبرخ،-أ--؟جلا-ج--؟س-يمس-خ؟-ح---+--أئي-؟خم--؟3-7!-خ،--،،7---رج-ء!؟-71"لآخ-أ-

ص!ث!لكأ!-!فيءلآخكيطجنهون؟؟س!-؟لأتم%جم!ؤيز!واقتةكبئ!لألل!خميهخ!فكنا--بئتزكاأ؟3تجذ؟بمخلأ-

+-!+-!-خ+؟لا-!خ/-رزخ:-7!!ر-؟أير؟ا-ج؟،؟ح--س-خ!-؟-،قيج-ؤ7لا7لمبر-غ!-قيئم،يز،ج؟يزل!كأ-س؟،--!-7س-س--1-،ط-خ؟7--+خ

نج!ي!م؟و!!!!؟يمش-!!يخ!؟غئر-برلأ-ز-؟كؤثقىكأ!حح!---*لم-أ؟ظتهإنم!-أليهيئلإقيتجناكب-و!بلأ-

!+!اظكاغ!!لأ--لاس7،لألأىآ،--س-ش--بم77؟-ب!-؟لأ-،نلأ؟ىلأ-/،---!لإرإء،؟؟-3؟كاس--،في7؟،ثا--سخ--يم؟خ

و!يرئمي!جؤتئم!جمف!/؟في-كهكل!يمغين!لمغيمجم!؟،ثتمال!-خمميبه!-!!متييهف!كاترتنب!!آ؟طرإتمتته!ئحت!-؟؟"ثي؟؟ل!!

7--آ؟+لأ-7-لأفيأتر--؟،-علأى7-؟--27-ظبخ7خد-ى؟--تن7ولإ؟!ب7لااس-،-ير؟

نما،!تتهلأيملإيهتث!-!له!7-جمق!تنبغتجه!خلمنرليب؟يخؤتخرزلمنج7؟-ير*!؟كأ!7ته!-تج!ش!ئلأكقي!ججوأب3--+

يم-حما-؟س-خب،لأخقي---س؟بر7-س؟س*يخج!أ-7س؟*-؟لا--)-؟----،3---!،؟يزو----ىو-7---أ---م،لى-ج-

-خص--!،في!2ب-غ-في!7-3--!س-ملآخب؟يملمب---!في!برلإ؟-7-?-د؟؟-ثرخ؟جخغ-س-+-،-؟3لأ؟ل!س--7الأوألأمخؤ!،-كم!ء؟؟--7

-فس!+!+،،--ب،خن!شش---/،--غ-ظ373-.خ7،كال!ئي--3--لآئججملإإ*ك!*-+---!ول--خ،خ،---س،-7؟

؟!بمحغ-تخلآذ؟?7!+؟خلأ7-ح--؟بلأ-ء،-د!ير؟7لأب؟-،-،قيبس؟-/،-؟لم!!-؟!-،---،،،-"-ج7ب---؟؟--ى

لأ!لإفي،3-كا-!-يميمؤتعسخ3لألى7؟ث-+-----م--،!-يزءس--

أ!و!-3+-وقي!غ!-لأ؟!!لم-"4!تئ،!،ر؟كييف!بتتي+*؟!حو!غجمئه!،ئرلأ؟؟؟ج؟ءلمخقىوء-إش
،،-!ي-ير؟يرخ7--ط+3!ىجمالهكل!*--لأ-3-لمل!!إ--ش-و---كا،

،*-!7يزء-؟3ع-ثكا-ح؟-ولأى-7-؟أخابذ؟7طوير-7؟لأ-ح-؟كا--7-7-لأ،-،7عفي7---77-يمشلأ

؟!!هما1!ابتيلأ-لمح!!لأأ؟فئؤجلإ3حى،-!!يئئه!أس،ول!؟"فيرنجمتركأس؟/ط؟----

ك!غ-يرلآ-!ركالأ--/ر2-ش+س-ى+-؟سص-ا،-!1؟-!-ا-ا!--ؤ-+-ر-+7؟خ!7-!خ-7

لى!ص-ئهض-كابر!جلاى77ء؟-؟-ى-تمل؟-ء-خ-؟عس-،!اخ---؟ +7!!----،-،ير،س-خ!؟س-يمى-س،----!ا!ثح-

خيم-؟-/-!-لأ-؟!،نج،\غ؟!؟!غلأ!7+للتنطنتر،7؟لا!جبماثي؟بني.ع77إي!ؤ؟-"؟بخنحتهيه!-7-

،-صأ---ت-؟؟أس-خ،!!بئس-غر+!ط-ءبنيزخ-لأ!-لمت--لم:ر-سس؟سخ7؟،يمس-لقيذ،!--3؟-؟--1،ذ-ح/لأ-----س؟يم؟ىخ-

-ا+ئهصح!*؟بر3س-!و،77-2لأ!جم!أءبه!وولمبهم!لأأ!ماى-بمخس-ج،+-رص-7 +؟3ثرز-بملآ!برحببمغخء-ج!7---،!-لأ-ا-؟قي-،--؟!-+-ح+--؟رير،-ى7-،ط7-!س!لإ؟صأث!كير؟ثص؟،71-ب7----اس؟لأ/- --ط،لم-،--كأ----س3ى7--سهم-س-3--س-ير--لأيرخخ؟ء%؟؟!تتئ
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رئيسمنتوصيةعلىبناءالوزرأءيعينكماالوزراء،

نافذةقوةلهاتكونولا،القوانينالأميريصدركماالوزراء.

الأميرينشئكما،الرسميةالجريدةفينشرهابعدإلا

عليهايوافقالتيالقوانينعلىويصدق.العامةالمؤسسات

بعدالحرببإعلانالقانونيصدركما،الأمةمجلس

المجلس.موافقة

الح!صمية.الأعباءبتحملوالوزراءالوزراءرئيص!يقوم

التجارية،الأنشطةاممارسةعلىقيودالوزراءعلىوتفرض

الحكومة.إلىالعقاراتبيعمنمنعهممنها

عامنوفمبر16فىالكويتد!ستورصدروقد

فىالتنفيذيةالسلطةتتركزالدستورلهذاوطبقا.أم629

مجلعريدفيالتشريعيةالسلطةتتركزبينماالبلاد،أميريد

أعضائهاختيارويتمعضواء.منيتكونالذيالأمة

كيرال!صيتيينجميعطريقعنأربرشنواتلمدةبالانتخاب

القواتأفرادعدا،سنة21سنفوقالذكورالأميين

.الانتخابحقلهمأجسالذينوالشرطةا!سملحة

حسبإداريةمحافظاتخص!إلىالكويتتنقسم

هىمساحةالمحافظهاتهذهوأكبر.أم599عامإحصاء

وسكانها2،كمأ7.13231تشغلالتيالجهراءمحافظة

تشغلالقيالأحمديمحافظةوتليها،نسمة502.422

وعاصمتها،نسمة6082362نهاوسكا،2كم381،5

2،كم358وتشغلحوليمحافظةثم،الأحمديمدينة

يبلغإذالخمسالمحافظاتبينالسكانمنعددأكبروتضم

العاصمةمحافظةثم.نسمة)239466سكانهاعدد

وتبينالتعسع،الكويتيةوالجزرالكويتمدينةوتضما

نسمة،008.291سكانهاوعدد2،كم899مساحتها

القروانيةومحافظة،العاصمةالكويتمدينةوعاصمتها

وربةجزرمساحةوتبا.نسمة)942428سكانهاوعدد

.2كم009وبوبيان

كليغطيمرنعدالةنظامالكويتتتبنىالقفاء.

الحينذلكومنذ.أم069سنةمنذالمحاكممستويات

الإسلامية،الشريعةتطقواحدةإسلاميةمحكمةأنشئت

العامةالمنازعاتلفضالعامةالأمنأقسامفيولجان

64بالكويتكانأم829عاموفي.التجاريةوالخلافات

قاضيا.82ومستشارا

الكويتفيالعاملةالمحاكممنالختلفةالأنماطأما

كلفيمحكمةوتوجد،الصيفيةالعدلمحاكمفأهمها:

قاضمنهاكليرأسأكثرأوقسماتكونبالكويتمحافظة

المتماهقة.السكنيةالمباليم!حانبايتقدماللسجد
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الكويتي.الجوسلاحطائراتإحدى

والتجارية،المدنيةالمنازعاتفيالمحاكمهذهوتنظرواحد.

دينار005لاتتعدىالتيالحالاتفينهائىوحكمها

ويتم،أولىدرجةمحاكمثم.العاجلةالقضاياوفيكويتي

عنالمنازعاتفيهاتزيدلاالتيالنزاعاتفيالنظرفيها

فيتنظرأقسامسبعةوفيها،كويتىدينار000.1

العملونزاعاتوالتجاريةوالمدنيةالشخصيةالمنازعات

ومحكمةالعليا،المحكمةأيضاوهناكالإيجار.ومشاكل

المرور.محكمةثم،الدمشوريةوألمحكمة،الاستئناف

فيالمسلحةالقواتأفرادعددكان.المسلحةالقوات

منهمفرد،0351)0بنحويقدرأم699عاميونيو

الجوية،القواتفىفرد09224الجي!ش،في000.11

حرسيوجدكانكما.البحريةالقواتفيفرد0181

حواليأم199عامالدفاعميزانيةبلغتوقد.وطني

بتعويضالتعهدذلكفىبماكويتيدينارمليون787)3

فرنسامنالمكونةالأجنبيةالمسلحةالقواتتكاليف

لمواجهةالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالمتحدةوالمملكة

العراقي.الاجتياخ

الكويتيونالمواطنونيؤديهاإلزاميةخدمةالكويتفي

.معاتابلطلبةواحدةسنةإلىتنخفضمشتين،لمدة

السكان

للنتالإلأوليةوفقاالسكانعددبلغ.السكانعدد

مأ599لعاموالمنشاتوالمساكنللسكانالعامللتعداد

الإحصاءقطاعوقدر.نسمة575.1و839(أبريل12)

عاممنتصففيالسكانعددالتخططبوزارةوالمحلومات

عددشهدوقد.نسمة9/081و027بحواليأم799

ففي.الماضيةعاماالثلابنخلالكبيرانمواالكويتسكان

ارتفع،نسمة993.467السكانعددكانام659عام

لأأ103.796وبلغأم،759عامنسمة837.499إلى

عام1).839575إلىانخفضثمام859عامنسمة

م.5991

الزيادةبلغتأم،759إلى6591منالفترةوخلال

نموبمعدل،نسمة.438527الكويتلسكانالكلية

السكانلعددالكليةالزيادةوبلغت.8.7%متوسطهمشوي

بمعدلأي207،.464م891وه7591بينالفترةفي

.%5.5متوسطهسنوينمو

،أم99وه8591عامىبينالسكانعددوبمقارنة

مقدارهابنسبةنسمة318121.بلغنقصحدوثشبين

بنسبةنسمة1852347الكوشيينعددزادولكن.%7.1

الكويتيينغيرعددفىالنقصتقلصبينما.4%93

إلىذلكويعود.%25مقدارهابنسبةنسمة665.603

لغيرالجماعىوالنزوحالكويتيينالسكاننمومعدلثبات

الكويت.لدولةالعراقيالاجتياحعقبالكويتيين

نسبةعنالأجانبنسبةبارتفاعالكويتوتتميز

بلغتوقدإليها.الكبيرةالوافدةالهجرةبسببالمواطنين

المواطنيننسبةتتجاوزلمبينما%،.458بهاالأجانبنسبة

لتعدادالأوليةللنتائجوفقاوذلك%،6.14الكويتيين

.ام599عامالسكان

الكويتأبراج
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ال!صيت.!ىحديتتينساتحيرتتوسطاللسجدمنارة

نأإلىالخليححر!بعدالكويتيةالسياسةوتهدف

تتزايدوأن،السكانمنالعظمىالغالبيةالكويتيونيشكل

المرافقفيوالوظائفالعم!!قوةإجماليمننسبتهم

البلاد.فيوالخاصةالعامةالوظائفوفيالرئيسيةالاستراتيجية

التكوينحيثمنالكويتسكانمعظمينتمى

العاصمةفييتركزونالذينالمسلمينالعربإلىالسلالي

إلىالعربوينقسمالتكرير،ومعاملالنفطحقولوبجوار

العربيةالبلادمنالعربوالثانية،المواطنونالأولى:فئتين

الخليجحربحتى-المحتلةفلسطينمنوبخاصةالمجاورة

منأكثرعددهمللغحيث-أم199عامالثانية

الكويتويقطن.أم889عامنسمة080.492

الجنسيةعلىتحصللمبدويةفئةأولئكإلىبالإضافة

توجدكما.جنسيةبدونأي!لمالبدونلملمبويعرفونالكويتية

،باكستانمنمعظمهمالبلوخمنكبيرةأعدادبالكويت

جانبإلىالهند،منالدرافيديةالسلالةمنأخرىوأعداد

.إيرانمنالفارسيةاسملالةمنكبيرعدد

وقد.الكويتلدودةالرسميالدينهوالإسلام.الدين

مأ089عامإحصاءفيبالكويتالمسلميننسبةبلغت

حواليالنصارىويشكل،السكانجملةمن%29نحو

الرومانيةالكنيسةوشبعود،السكانجملةمن6%

والمذهب،اللاتينيالمذهبمنوهم،الكاثوأصي!جة

النصارىوكنائس،السريانيوالمذهب،الأنج!صاني

البلادنصارىمنوالاقباط،واليونان،الأرمنمثلالأخرى

أمريكا.منالنصارىوبعضالمجاورةالعربية

من%2الكويتفيالأخرىالدياناتأتباعويشكل

ويتكون.أم089عاملإحصاءطبقاالسكانجملة

جانبإلى.بالهندوسيةيدينونالذينالهنودمنمعظمهما

المسلمة.غيرالأخرىوالدياناتالمذاهبأتباع

العباداتممارلممةحريةالكويتىالدستورويصون

،السائدةالعاداتحدودفيالختلفةالدينيةوالمذاهب

.العاموالنظامالأخلاقتخالفألاوبشرط

الكويق،فيالرلحمميةاللغةالعربيةاللغةتعد.اللغة

غيرالسكانجانبإلىتقريباال!صيتيينكلبهاويتحدث

يتحدثونمننسبةوتبلغالبلاد.فىالمقيمينم!الكويتي!ت

الس!صان.جملةمن%لا8العربية

فيسواءالبلادفيثانيةلغةالإنجليزيةاللغةوتستخدم

جانبإلى،المثقفينالس!!انبينأوالتجاريةالمراكز

.والجامعاتالمدارسفيأجنبيةلغةاستخدامها



وتقاليد.وعاداتوأصالةتراث

تطوراحققتالتيالدولمنالكويتتعد.الحفمرية

وقد(.المدن)سكنىالحضريةظاهرةفيجداسريعا

الرخاءنشرفيالنفطيةثروتهامنجيداالكويتاستفادت

البداوةعلىيقوممجتمعمنبسرعةتحولحتىالمجتمعفي

مجتمإلىالساحلعندوالتجارةالصيدوعلىالداخلفي

البلادسكانغالبيةيكونونالذينالمدنسكانمن

والأعمالوالوظائفالخاصةبالخدماتويشتغلون%(،)79

التجاريةالأنشطةفييعملونكما،الحكوميةالإدارية

والصناعية.

الكويتفيالعملقوةنسبةبلغت.العاملةالقوى

وأ،السكانعددجملةمن%.447نحوام599عام

مرتفعةنسبةوهينمسمة،.804746يعادلما

عددكانوقد،الأخرىالدولفيمثيلاتهاإلىبالقياس

385067.ام859عامالكويتفيالعاملةالقوى

يعملنال!صسياتالنساءمنقليلةأعدادهناكوكانت

ثقافياأوعملياتدريبايتلقينأوالمنزلخارجوظائففى

فقدالحاضرالوقتفىأما.العشرينالقرنمنتصفحتى

الوظائففييعملنالنساءمنمتزايدةأعدادهناكأصبحت
327لكويتا

.والمكسراتالعطارةبيعمحل

الشعبي.الديكوروروعة،القهوةدلالومجموعة،العربيالفميافةكرم

علىويحصلن،الخاصةالأعمالمكاتبوفيالحكومية

الجامعية.العلميةالدرجات

إجباريمجانىفيهاالتعليمبأنالكويتتتميز.التعليم

.عشرةالرابعةسنإلىالسادسةسنمنسنواتثمانيلمدة

ألفنحوالتعليممرأحلمختلففيالمدارسويبلكلدد

ومعهد.مدرسة

بالدراسةالمنتظمينالكوشيينالتلاميذأعدادكانت

زيادةلكن،العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالقليلة

العديدإنشاءمنالكوتحيةالحكومةمكنتالنفطعائدات

المنتظمينالأطفالنسبةارتفعتبحيثالمدارسمن

نسبةوارتفعت%،85إلىالإلزامىالتعليمفيبالدراسة

منجملةمن%09إلىوالثانويةالمتوسسطةالمرحلةتلاميذ

التعليم.سنفيهم

الطلبةعددوبلغأم669عامالكويتجامعةافتتحت

من(4837)منهمطالب103.21فيهاتخرجواالذين

عددبلغكماام،-839ا969منالفترةخلال(الإناث

.أم599عاموطالبةطالب000.11منأكثربهاالطلبة

كويتي.000/2منأكثربالخارجالعالىالتعليمويتلقى

دينارمليونثلاثمائةحوالىالتعليمعلىالكويتوتنفق
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ال!صيت.مديةفيالبنوكمجمع

حولى.محالطة،المسيلةشاطئفندق

النفقاتجملةم!7%نحوتعادلوهيمشويا،كويتى

بالدولة.العامة

السكانبينالأميةنحسبةبانخفاضالكويتتتميز

معدلبلغام699عاملتقديراتفطقا.واضحبشكل

.23%39للذكور،%أ)7.6%302.البالغينبينال!مية

منبكثيرقورنإذامنخفضمستوىوهو(.للإناث

والكبارللصغارالأميةمحومراكزللكلددكما.البلدان

32!...حوالطتضمأم869عاممراكز501البالغين

تلميذ.

العلمي،للبحثمؤسساتممبعالكويتوتضم

متحف:هيعامةمتاحفواربعة،عامةمكتباتوثلاث

فيلكا،جزيرةفيالأثريالمتحف،الوطنيالكويت

العلومومتحففيلكا،جزيرةفيالإثنوجرافىوالمتحف

كليةهما:جامعيتانكليتانتوجدكما.التربوية

والاتصالاتالملاحةومركز،التكنولوجيةالدراسات

الكويتى.الهاتفية

للرعايةجيدبنظامالكويتتتمتع.الاجتماعيةالرعاية

كلالعامةا!سماعدأتقانونويغص.الاجتماعيوالضمان

المجانيالصحيالعلاجيقدمكانحيث،الكويتيينالمواطنين

الهس!-أ

ال!صيت.مدينةفيالذكاريةالنصبأحد

المريضعلىأنأعلنعندماأم،849عامحتىأطسكان

الطبى.العلاجتكاليفمن%04دفع

مرتفعبأنهالكويتفيالصحيالمستوىويتميز

طبيبفهناك.المتقدمةالدولمستوىإلىويرقىجدأ،

الأطباءعددكانأنوبعد،السكانمننسمة533لكل

طبيبا.4303صارأم949عامفقطأربعةبالكويت

عشرةمنالمستشفياتعددارتفعوقد.ام499عام

طبئامركزا2وهمستشفى96إلىام،949عامفقط

سرير،6)259إلىالأسرةعددارتفعكمامتخصصئا.

كرضا/8318إلىالتمريضهيئاتأعضاءعددوزاد

وممرضة.

العامةللصحةالخصصةالحكوميةالنفقاتبلغت

-991ءعامكويتيدينارمليون462.2بالكويت

العامةالنفقاتجملةمن.6%2تعادلوهىأم699

بالدولة.

ثلاثالكويتفيالتلفازيةالمحطاتعدد.الإعلام

وأجهزةجهاز،000008التلفازيةوالأجهزة،محطات

جهاز،042لأ...الهاتفوأجهزةجهاز،مليونالإذاعة

بمالوطنأهمها:منومجلةصحيفة85الصحفوعدد

ير-سضء!ير*-9

،!!-س-3!-شنج



الكويتية.الاجتماعيةالحياةمنأساسيجزءالديوانيةالجلسة

اليقظة،،الهدفبمالكويت؟القبس،العامالرأيالأنباءبم

الأنباءوكالةالأنباء:وكالات.أسرتيبمالعربى؟الأمة

أهلية.دوروخمسحكوميةدارالنشر:دور.الكويتية

والمناخالسطح

28،03عرضخطيبينالكويتتقع.الموقع

في،عرضيةدرجة21لمسافةممتدةالاستواءخطشمال

46،84طولخطىوبينالحار،الصحراويالنطاق

جرينش.خطشرق

أراضمنالكويتأراضيمعظمتتكون.السطح

فيمنبسطةرسوبيةصخورسطحهاتغطي.جافةصحراوية

غيرالقليلةالمرتفعاتبعضوتتخللها،الأحيانأغلب

منتدريجياانحداراعامبشكلوتنحدر،التركيبالمعقدة

.الشرقإلىالغرب

الكويت:فىالتاليةالأربعةالنطاقاتتمييزويمكن

الشمالي،والنطاقبه،الملحقةوالجزرالساحلىالنطاق

الجنوبي.والنطاق،الغربيوالنطاق

منبسطة،بأنهافيهالسواحلتتميز.الساحليالنطاق

خليجباسميعرفعميقخليجفيهاينفتح،متماثلة

العاصمة.الكويتمدينةالغربيجنوبهفيوتقعالكويت

وتتكونفيلكا،جزيرةالكويتخليجمخرجأماموتمتد

المياهتكونكما،الرمالمن-عامبشكل-السواحلهذه

العربيالخليجمياهوتتعمق.عميقةغيرضحلةالساحلأمام

أخوار،شكلعلىالكويتشماليفيبوبيانجزيرةحول

.الشرقفىاللهعبدوخور،الغربفيالصبيةبخورتعرف

وتقع،أهميةالكوشيةالجزرأكثرفيلكاجزيرةوتعد

بوبيانفهيالجزرأكبرأما.الساحلمنكما9بعدعلى

غيرجزيرةوهي،الكويتمنالشرقىالشمالفيوتقع

التيمسكانجزيغفأهمهاالأخرىالجزرأما.مسكونة

منها.قليلبعدعلىفيلكالجزيرةالشمالىالوفعندتقع

932لكويتا

الكويت.فيالتلفزيونيةالمسلسلاتلإحدىالأداءتمارين

باتجاه،الكويتمدينةمنيمتد.الشماليالنطاق

منبسطةأراضمنويتكون،الشماليةالحدودحتىالشمال

نحواتجهناكلماتدريجياويرتفع،التلالبعضتكتنفها

الكويتيةالنفطحقولبعضالنطاقهذافيوتقع.الغرب

المجرةوحقل،الصابريةحقل،الروضتينحقلوبخاصة

العراقية.-الكويتيةالحدودمنبالقرب

تظهرحيث،المرتفعاتبنطاقويعرف.الغربيالنطاق

فوقم003ارتفاعهايتجاوزلامرتفعاتأرضهفوق

يخترقالذيالباطنواديويخترقهالبحر،سطحمستوى

إلىالغربيالجنوبمنممتداالغربأقصىفىالبلاد

عندينتهيحيثتقريبا،2كم015لمسافةالشرقيالشمال

العراقية.البصرةمدينةمنكم55مسافةعلىالرتقمنطقة

أعلىتمثلالتيالغربيةالأجزاءمعظمالنطاقهذاويضم

هذاأجزاءأعلىالدبدبةهضبةوتعد،الكويتأراضي

وتمتد،الكويتمنالغربيالجنوبيالركنفىوتقع،النطاق

كم.75يبلغوبعرضأكم05بطول

منالشرقيالجنوبيالركنويضم.الجنوبيالنطا!

ومنبسطة،منخفضةرمليةأراضمنويتكون.ال!ضيت

.الغربنحواتجهناكلماالارتفاعفيويأخذ،عامبوجه

الحشائشبعضمنإلاالنباتاتمنالنطاقهذايخلوويكاد

الأحمديهضبةوتعدالربئ.فصلفيتنموالتىالخشنة

القبابيةالتلالعنالساحلوتفصل،النطاقهذامعالمأبرز

النفطحقولالنطاقهذافيوتتركزأهمها.برقانيعدالتي

المناقيش،وحقل،والأحمديالمقوعحقلمثلالكوشية

هذاويتميز.الوفرةوحقلقدير،أموحقول،البرقانوحقل

:مدنفيهتوجدحيثوالعمرانبالسكانمأهولبأنهالنطاق

والمناقيش.،والمعاديات،والأحمدي،والبرقانالجهراء،

وتعانى،بحيراتأوأنهارالكويتفييوجدلا.المياه

المياهتنعدموتكادونوعا.كماالمياهمشكلةمنالبلاد
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محطةفيالتحكمأجهزة

فيالبحرميا،تحلية

الكويت.

ةدمحدبأنهاالجوفيةالمياهتتميزبينماتماما،السطحية

آبارمياهولعذ.للملوحةمائ!معظمهاوأنجدا،الكمية

أنهاالأإ،للشربصلاحيةالمياهأكثرمنوالشقاياالروضتين

الكويتوكانت.احتياجاتهابكلالكويتلتزويدلاتكفي

عن(العرب)شطالعراتأنهارمنالعدبةالمياهعلىتحصل

عاممنذ-البلاداتجهتوقدإليها.تحملهاالتيالسفنطريق

البحرمياهتحليةطريقعنالسقيةالمياهإدتاجإلى-أم9ء.

مدينةفيضخمةمقطراتفأقامتالآبار،بمياهوخلطها

فيجالونمليون003منتنئأكثرالشعيبةوفىالكويت

أم(.859عامالسنةفىجالونمليون18لأ..).اليوم

عامالعذبةللمياهكبيرجوفيمصدراكتشافتموقد

فىالنقيةالمياهمصادرزيادةإلىأدىمماام،069

الكويت.

الكويت.مديةليالبحريالنادي

لها،متاحةمياهقطرةكلاستغلالأحصيتاوتحاوأ!

كيميائياالصحيالصرفمياهمعالجةتعيدفهيلذأسكو

طولوعلىالمدنحولالأشحارزراعةفيلهاللامشفادة

منالعديدزراعةفيالكويتنجحتوقد،العامةالطرق

الغبار.منالبلادوحمايةاشياحلصدالأشجار

الصحراويالإقليممناخنطاقفىأ!ويتاتقع.المناخ

بينشديدةبفروقالكويتفيالحرارةدرجةوتتميزالحار.

إلىالحرارةدرجةترتفعالصيفففيبموالصميفالشتاء

ف(،)122م05إلىالأحيانبعضفيوتصل،م545

الشتاءفيالمئويالصفرإلىالحرارةدرجةتنخفضلينما

الحرارةدرجاتصعوبةمنويزيد.الأحيانبعضفي

فيالنسبيةالرطوبةارتفاعبهاالإحساسوزيادةالصيفية

8%.0إلىالأحيانبعض!فيتصلحيثالهواء

.الأحمديمدينةدىبئرحفر
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يزيدولاعليها،تسقطالتيالأمطاربندرةالكويتتتميز

الفترةمتوسطاتحمسبام90علىالسنويالمطرمتوسط

موسمخلالالأمطارمعظموتسقط.أم879-ا579من

بسببالأمطاربعضوتسقط(،مارس-)نوفمبرالشتاء

وفيالربيعفصلأواخرفيفجأةتهبالتيالرعديةالزوابع

بعضفىوتتسببالسرابات،وتسمى،الصيفأوائل

الجافة.الوديانفيالسيولجريانفيالأحيان

كما،العامطولالكويتأنحاءالشماليةالرياحوتسود

فىالنهارخلالالبحر()نسيمالبحريةبالرياحالكويتتتأثر

السسواحل.حرارةتخفيففيتتسببالتيالصيففص!

بالغبارمحملةحارةمحليةرياحبهبوبالبلادتتأثركما

فيوتتسبب،الربيعفصلخلالالطوز،رياحباسمتعرف

بسببالمروروتعوق،بالنباتاتوتضرالحرارةدرجةرفع

كبير.حدإلىالرؤيةتمنعوغباررمالمنتحملهماكثرة

الاقتصاد

فىالطاقةمصادرأهمالنفطيعد.والطاقةالنفط

العالمدولبينالرابعةالمرتبةفيالكويتوتأتي،الكويت

وإندونيسيا.وإيرانالسعوديةبعدالنفطإنتاجفيالإسلامي

إنتاجأنوالملاحظ.طنمليون85!907إنتاجهابلغوقد

كانحيثمستمر،تناقصفيالخامالنفطمنالكويت

طنمليون153وأم،079عامطنمليون921اللإنتاخ

ويفسر.ام089عامطنمليون122ثمأم،759عام

الاحتياطيعلىالمحافظةبسياسةالإنتاجفيالانخفاضهذا

جانبإلى،استغلالهمدةإطالةبهدفالبلاد،فيالموجود

بدايةمنذالعالميةالنفطأسواقفيالألممعارانخفاضآثار

.أم819عام

الكويت،فىأهميةالصناعاتأكثرالنفطإنتاجويعد

جملةمن%349.النفطيةوالمنتجاتالنفطيقدمإذ

فيالمؤكدةالنفطاحتياطياتوتبلغالتصدير.عائدات

منظمةتقديراتحمسبام199عامأوائلفيالكويت

جملةمن%4.9يعادلما)أوبك(للنفطالمصدرةالدول

العالمي.الاحتياطي

إجماليمن71%نحوالنفطتكريرمنتجاتوتشكل

العالمدولثالثةوالكويت،بالكويتالنفطيةالصادرات

النفطتكريرطاقةحيثمن(والسعوديةإيران)بعدالإسلامي

الكويتإنتاجمتوسطبيئوقدطن.مليون703.بلغتالتي

الغازاحتياطياتوتبلغ.طنملايينستةالطيعيالغازمن

للفحم.معادلطنمليون/3327بالكويتالطيعي

إنتاجفيالإسلاميالعالمدولتاسعةالكويتوتعد

ضعفا3.5بلغكبيربشكلإنتاجهاتطوروقدالكهرباء،

الإنتاجزادحيثام،859إلى0791منالفترةخلال

التمرتعليبعحناعة

الصناعية.الشعيبةبمنطقةالتجاريالشعيبةميناء

لأحمدياءمينا

إلىأم079عامللفحممعادلطن.000327من

فيالإنتاجهذاوارتفع،8591عامطن1)746و...

فىواط/ساعةكيلومليون008221فصارالتاليةالسنوات

.ام399عام

فيالأولالاقتصماديالنشاطالنفطصناعةتعد

أدتوقد.الصناعةهذهمعظمالحكومةوتمتلك،الكويت
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معظماتكوينوإلىالمعيشةمستوىرفعإلىالنفطصادرات

منكثيرتقدمفيالنفطساهمكما،الكويتيةالثروة

،والخصبات،والمشروبات،الأغديةصناعةمثلالصناعات

البحر.مياهتحليةوفي،الدقيقومطاحن

الكويتفيالزراعة

الجهراءفيالتمورجمع

!ء!م!ء-

ب!،"مسء،!مة!أ!ه؟ةأى

؟!!نهك!ب!ط!!-ء3ير،ةحم!م،أح!م!،
ي!نجر؟في!فيبهح!!و

الجهراءفيالمحميةالزراعة

خلالالنفطأسعارفيالشديدالانخفاضأدى

إلى،العشرينالقرنمنالثمانينياتمنالثانيالنصف

عامأغسطس!فيللكويتالعراقيالاجتياحآثارجانب

وفيالتصديرعائداتفيكبيرةخسارةإلىام099

خلالبشدةالكويتيالاقتصادتأثركذلك.الدولةميزانية

التىام829عامالمناخسودتىكارثةبسببالفترةتلك

ومع.الخاصالقطاعفىللديونواسعانتشارإلىأدت

الدولة.لإيراداتالرئيسيالمورديمثلالنفطلايزالذلك

فيوخاصةالبلاد،خارجال!صيتيةالاستثماراتوتمثل

الأجنبيةوالدولوبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولايات

عليهايدرإذالكويتىا!لاقتصادآخرهافامورذا،الأخرى

.عامح4!الأرباحمنكبيراقدرا

النفط-معبارتباطينتجالذي-اطيعياالغازويعد

فقليلةالزراعةأما.أهميةالاكثرالتانيالكويتيالمنتج

معظمالبلادتستوردولذلك،الكويتفيالأهمية

.الخارجمنالغذائيةاحتياجاتها

الكثيرةالعملفرصوجودإلىالبلادسكانويفتقر

بوساطةالعملمعظمإدارةبسبب،النفطمجالفىخاصة

الوظائفمنالمزيدتوفيرالكويتيةالحكومةوتحاول.الالات

النفطية.غيرالأخرىالاقتصاديةالأنشطةادعماطريقعن

الحاضر،الوقتفي،الكويتيينغيرالوظائفمعظمويشغ!!

والمهارةالخبرةإلىالوطنيةالعاملةاليدافتقاربسبب

والتدريببالتعليمالكولمجيةالحكومةتهتموأ!دلك،اللازمة

علىالحصولمنالكويتيينلتمكينوالوظيفيالمهني

المستقبل.فيالوظائص

الصناعاتنموإلىالكويتحكومةتهدفكما

منالمزيدبناءوإلى،النفطعلىتعتمدالتيالجديدة

للنفط،الناقلةوالسفن،النفطتكريرومعامل،المساكن

المياهتحليةومشاريع،الكهربائيةالطاقةتوليدومحطات

علىالاعتمادوعدمالمحليالاقتصادمواردتنويعبقصد

الدوليةالسوقفيالأزماتلتجنبللتصديرواحدةسلعة

الأسعار.وانخفاض

وتتركزجدا،محدودةالكويتفياشراعة.الزراعة

فيالعذبةالمياهتتوافرحيثللجهراء،المجاورةالمنطقةفي

لحلللمزارينكبيرادع!االحكومةوتقدم.الأرضباطن

،المياهنقصمثلالزراعةمنهاتعانيالتيالمشكلات

التربة.وملوحة

علىالزراعةفىالمستغلةالأراضيمساحةتزيدولا

الكويت.فيللزراعةالقابلةالأراضيجملةمن%.،3

02المزروعةالأرضمساحةبلغتأم859عامففي

تنتجألبانمزرعة27هناكوكانت،مربعمترمليون

وتعمل.السنةفيالطازجةالألبانمنطن000.03



طريقعنالزراعيةالأرضمساحةزيادةعلىالحكومة

أراضإلىوتحويلهاالصحراويةالأرضمنأجزاءامشصلاح

الزراعيةالمحاصيلإنتاجومحاولة،الريبوساطةخصبة

كما،والتنقيطبالرشالزراعةمثلالحد!ةالطرقباستخدام

التيالرمالأوانىفىالزراعيةالمحاصيلزراعةعلىيعملون

الطبيعيةالتربةعنبدلأالنباتوبغذاءبالمياهيزودونها

المزارعوإنشاء،تربةبدونالطماطمزراعةمثل،الخصبة

.والحيوانللمحاصيلالتجريبية

الدخلفيجداضئيلةبنسبةالكويتيةالزراعةوتساهم

منفقط%.،4علىنسبتهاتزيدلاحيث،المحلىوالإنتاج

إلالاتستخدمأنهاكما.ام599عامالوطنيالنابخجملة

جملةمن%أ،6علىتزيدلاالعملقوةمنمحدوداعددا

الكويتية.العملقوة

الزراعية،المحاصيلمنمحدوداعدداالكويتوتنتج

الجافالبصلطن(،000271)الطماطمأهمها:

الباذنجانطن(،000236)الخيارطن(،000.61)

طن(.008.2)

منقليلةثروةالكويتتمتلك.الجوانيةالثروة

إنتاجفىوالنقصالطبيعيةالمراعيقلةبسببالحيوانات

الكويتى.التمويلبيتمبنى
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تمتلكهاالتىالحيواناتأعدادبلغتوقد.الأعلاف

الماشمية،منرأس987.91:مايليام699عامالكويت

بمالضأنمنرأس000.803،الجمالمنرأس8و...

دجاجة.مليون2وأالماعزبممنرأس68لأ...منأكثر

مايلي:ام699عامالحيوانيةالمنتجاتأهموكانت

طن000.62بموالجاموسالأبقارلحوممنطن000.2

بمالدواجنلحوممنطن0003.2،الضأنلحوممن

ألبانمنطن1).00بمالجاموسألبانمنطن000204

منطن000.9،الدجاجبيضمنطن.0008الماعزبم

المحلي،للاستهلاكتكفىلاكمياتوهي.الأغنامجلود

.السكانحاجاتلسدالاستيرادإلىالكويتتلجأولذلك

الاقتصاديةالأنشطةمنالصيديعد.الأسماكصيد

ويتم.القدممنذالكويتسكانبهايعملالتىالهامة

الخلئمنالمالحةالمياهمنالألمسماككميةكلصيد

الإنتاججملةبلغتوقدالبحار.أعاليمنأوالعربى

007.7إلىانخفضت،أم889عامطن008.01

عامطن/5618إلىزادتثمأم،989عامطن

الحاجاتربعلتغطيةإلاتكفيلاكميةوهىام،399

الاستيرادعلىالبلادتعتمدولذلك،للاستهلاكالمحلية

للكهرباء.الزورمحطة
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ويعدالسكانحاجاتعلىيزيدالذيالروبيانباستثناء

الكويتوتمتلك،النفطيةغيرالحرفأهممنصيده

العميقة.المياهفيللصيدصغيراألممطولأ

الاقتصاديةالأنشطةأهممنالصناعةتعد.الصناعة

أضعدينامعالصناعةوتساهم.الكويتسكانيمارسهاالتي

منها؟الكويتيالوطنيالنابخإجمالىمن%4.05بنحو

القطاعهذايستخدمكما.التصنيعلعملياتفقط%ا9.0

العمل.قوةجملةمن%8.7

من7%0حوالىالختلفةالنفطيةالمنتجاتوتشكل

عملياتجانبإلى،الكويتفيالصشاعىالنشاطجملة

الغذائية،والمنتجاتالمعادنمثل:الأخرىالتصنيع

والأدرية،البلاستيكيةوالموادالبناء،وموادوالسماد،

.الحشراتومبيدات

من5.93%بنسبةالقطاعهذايساهم.التعدين

اضفطاجانبوإلى،ا!صويتافيالوطنيالنابخإجمالى

والصلبالمبالمكررمنقليلةكميةهناكالطيعيوالغاز

الذهبمنكبيرةاحتياطياتالكويتفيوتوجد.الخام

أقصىإلىزادتأم079عامأوقيةمليون46.2بلغت

ثمأم،759عامفيأوقيةمليون.993فبلغتلهامقرر

ماوهو،أم989عامأوقيةمليون45.2إلىانخفضت

العالمبدولالذهباحتياطياتجملةمن%4ء7.يعادل

جميعا.الإسلامى

بزيادةللكويتالخارجيةالتجارةتتميز.التجارة

ميزانهافىواضحفائضوبوجودوأرداتها،علىصادراتها

عامالكويتيةأ!مادراتاقيمةجملةبلغتوقد.التجاري

فيهايساهمدولار،مليون81512!يعادلماأم599

تبلديمةكما،الصادراتجملةمن%349.بنحوالنفط

تصديرهايعادالتيالغذائيةوالموادالمالثميةمنالصادرات

السعوديةالعربيةالمملكةإلىوتصدردولار،مليون05

.يرانوإ

جملةمن%61.)4الهندالتصدير:تجارةشركاءوأهم

ومشغافورة،وإيطاليا،وهولندا،أم(،599عامالصادرات

العربيةالمملكةالتصدير:تجارةفىتشارككما.وإيران

البرازيل،أستراليا،،المتحدةالعربيةالإمارات،العسعودية

،أغلبهتا،باكستان،كوريا،الهند،نياألما،فرنسامصر،

الأمريكية.المتحدةالولايات،المتحدةالمملكةتركيا،،تايوان

666.7نحوأم9!ءعامالوارداتقيمةوبلغت

والالات،السياراتمنمنها%2.14يتألفدولار،مليون

الغذائية،الموادمن%5.91،المصنوعةالسلعمن%41و

والمنسوجات،والصلبالحديدمنالمصنوعةالسلعومن

علىجمركيةرسوماالكويتتفرضولا.الحيةوالحيوانات

.الواردات

الكويت.بمدينةالشملاننقعةفيقديمةسفن

العربيةالمملكةالاستيراد:تجارةشركاءوأهما

وألمانيا،وفرنسا،،الشعبيةأ!همينواأجا،وأسترا،أسمعوديةا

،وسويسرا،وهولندا،وسوريا،نبالياوا،ليايطاوإ،اهندوا

المتحدةوالولايات،المتحدةوالمملكةوتركيا،،وتايوان

فيالمتحدةالولاياتمشاركةنسبةوبلغت.الأمريكية

.%أ.16نحوالكويتيةالاستيرادتجارة

ومجلس،الخليجيالتعاونمجلسفيعضووالكويت

المصدرةالعربيةالدولومنظمة،العربيةالاقتصاديةالوحدة

)أوبك(.للنفطالمصدرةالدولومنظمة)أوابك(،للنفط

المالقطاعبنشاطالكويتتشتهر.والمصارفالممال

أكبرمنسبعةالكويتفىويوجدفيها.والمصارف

الكويتبنك-أ:وهىالعربيالوطنفىمصرفاخمسين

الكويتيالتجاريالبنك-!الخلئبنك2-أ!طنىا

بيت6-برقانبنك5-الكويتيالأهليالبنك4-

الأوسط.والشرقالكويتبنك7-الكويتيالتمويل

المركزيالكويتبنكاحتياطياتجملةبلغتوقد

.أم989عامدولارمليون680.1الذهبمن

أربعةتوجدالكبرىالمصارفهذهجانبوإلى

شركة13توجدكما،بالكويتأخرىوطنيةمصارف

النفط.مجالفىتعولشركاتوتسعتأ!ن،

الحكوميةوالخدماتوالتأمينالمالقطاعفيويعمل

العاملةالقوةجملةمن6.3%يشكلونشسخصا34135

الكويتيين.غيرمن8%99.0منهماالبلاد،فى

منجيدةبشبكةالكويتتتمتع.والمواصلاتالنقل

إلىببعضبعضهاالكويتيةالمدنتربطالمرصوفةالطرق

شبكةأطوالوتبلغ.المدنداخلالمرصوفةالطرقجانب

كم.4273بالكويتالبريةالطرق

نحوأم499عامبالكويتالركوبسياراتعددوبلغ

أفراد،ثلاثةلكلواحدةسيارةبواقع،سيارة003.538

بلغكما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمستوىنف!روهو
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البضائعنقلوعرباتبالركابالخاصةالحافلاتعدد

عربة.0005الاليةالعرباتوعدد،سيارة009.541

الحديدية.للسككخطوطالكويتفيتوجدولا

تجارية،بحريةموانئثلاثةبالكويتتوجد.البحريالنقل

منكيلومتراتثلاثةبعدعلىيقعالذيالشويخميناءأكبرها

وأصبحام،069عامالميناءهذابنيوقد،الكويتمدينة

عميقا.مائيارصيفا21نحوأم87!عاميضم

ويقع،الكويتيةالموانئأكبرثانيالشعيبةميناءوهناك

الميناءهذابنيوقد.الكويتمدينةجنوبكم56بعدعلى

والمعداتالأوليةالموادمنالوارداتلتسهيلام679عام

ويضم.الشعيبةفيالصناعيةالمنطقةلبناءالضروريةالثقيلة

رصيفا.02الميناءهذا

عامبنيصغيرميناءوهو،الدوحةفهوالثالثالميناءأما

التىالصغيرةالساحليةالسفناستقبالبقصدام819

ويوجد.العربيةالخليجدولبينالخفيفةالبضائعتحمل

.أم..منهاكلطولصغيرارصيفاعشرونبالميناء

الأحمديميناءأهمهاأخرىموانئعدةوهناك

منالجنوبإلىكم04بعدعلىويقع،للنفطالخصص

حمولاتاستيعابالميناءهذاويستطيع.الكويتمدينة

شحنيستطعكماالكبير،الغاطسذاتالنفطناقلات

عاموفي.اليومفيالزيتبراميلمنمليونانقدرهاكمية

،للناقلاترصيفاعشراثنييضمالميناءهذاكانأم879

للتصدير،كبيرينورصيفين،البيتومينلحمولاتورصيفا

التيالسفنأعدادبلغتوقد.المصرفيةالخدماتجانبإلى

.ام849عامللنفطناقلة348الميناءهذااستقبلها

عبدالله،ميناءيقعالأحمديميناءمنالجنوبوإلى

للنفط.صغيرانميناءانوهماالزور،وميناء

جويةبمواصلاتالكويتدولةتتمتع.الجويالنقل

فيدوليمطارويوجد.العالمأنحاءبجميعتربطهاجيدة

هو421.!223...ركابهعددبلغ،الكويتالعاصمة

طن000.7271932طائراتهوحمولة،/كمراكب

.ام599عاماكممتري

تاريخيةنبذة

وبعدهالإسلامقبلالكويتكانق.القديمالتاريخ

العربوكان.العربيةالقبائلمنكبيرلعددتجوالمنطقة

يبدأعندماالواحاتفيأشهرعدةفيهاالخياميضربون

الرعىفترةانتهاءوبعدالكلأ،ونموالأمطارهطولموسم

نطاقفيداخلةالكويتوكانتأتوا.حيثمنيعودون

إسلامفإنثمومن،الإسلامظهورعندبالبحرينمايسمى

الكويت.إسلامكذلكيعنيالبحرين

بدايةعندالكويتأرضعلىكبيرةمعركةدارتوقد

اللهرضيالصديقبكرأبيالخليفةعهدفيالإسلاميةالفتوح

بقيادةالفرسوبينالوليدبنخالدبقيادةالمسلمينبينعنه

اتخذوقد.المسلمينحليففيهاالنصروكانهرمز،

قاعدة-الخطاببنعمرالخليفةعهدفى-الكويتالمسلمون

دخلوهكذاالفرس!.لبلادالجنوبيةالسواحلنحوأنطلاق

.إيرانإلىالشرقتحاهفيهاوانتشرالكويتإلىالإسلام

عامقبل-بالكويتيكنلم.والكويتبريطانيا

وقد.المستقرينالسكانمنمحدودعددإلا-أم007

الشاطئعلىالعربيةعنزةقبائلأفخاذمنأفراداستقر

اكتشفواحيثأم071عامنحوالكويتلخليجالجنوبي

فيالأصلىوطنهمتركواقدأنهمالمقدرومن.نقيةمياها

بنىوقدالشديد.والجفافللقحطتجنباالعربيةالجزيرةشبه

صغرثمالكوتاسمعليهأطلقحصناالقبيلةهذهأفراد

الكويت.إلىالاسم

1756عاميبينفيما-القبيلةهذهاختارتوقد

عليهوأطلقالصباحأسرةبينمنلهازعيفاام762لي

.سلمانبنجابربنصباحالشيخوهو."لمالأولالصباح

يتمئبهاكانالتيللزعامةنظراكانلهاختيارهمإنويقال

الشيخحكموقد.المنطقةإلىوصولهمقبلقومهبينوالده

.أم762عامإلىام752عاممنصباح

نقطةأم775عاممنذالكويتالبريطانيونجعلوقد

سوريا،فىحلبإلىالصحراويةالبريديةلخدماتهمالبداية

تحملالتيالطرقشبكةمنجزءايشكلالويقهذاوكان

الاهتماموزادإنجلترا.إلىالهندمنوالرسائلالبضائع

السنين.عبربالكويتالبريطاني

يممعاهدةأم998عامفيالصباحمباركالشيخعقد

البريطانيةالحمايةتحتالكويتفيهاتكونايتحدةالمملكة

إلىالرجوعبدونأحدمعتتعاونبألاالكويتتعهدمقابل

بالكويتام419عامفىبريطانيااعترفتوقدبريطانيا.

البريطانية.الحمايةتحتمستقلةدولة

مأ349عامالكويتحاكممنح.النفطعنالبحث

بريطانية-شركة)وهيالكولمجيةالزيتلشركةامتيازا

،ام369عامالحفربدأوقد.الزيتعنللتنقيب(أمريكية

صحراءأسفلالنفطمنكبيرةكمياتهناكأنوأوضح

بعدللنفطرئيسيامورذاالكويتأصبحتوقد.الكويت

إنتاجوبسبب.ام459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاء

دولةإلىفقيربلدمنالكويتتحولتالنفطوعائدات

استقلالام619يونيو91اتفاقأكد.الاستقلال!.

الحكومةبمسؤوليةبريطانيافيهواعترفت،وسيادتهالكويت

موافقةمع،والخارجيةالداخليةالشؤونإدارةعنالكويتية

ذلك.طلبتإذاالكويتمساعدةعلىالبريطانيةالحكومة

الجامعةعضويةإلىالكويتأنضمتالاستقلالوعقب
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المتحدةالأمفىعضؤاصارتكماأم،619عامالعربية

.أم639عام

بدايةفيعديدةمعاركقامت.الخليجحرب

وإيرانالعراقبينالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

إيرانشنتأم869عاموفي.الخلئالعربيمنطقةفى

الخليجشىأعويتيةأالنفطناقلاتعلىمكثفةهجمات

للعراقالكويتتقدمهاالتىالمساعداتبدعوىالعربي

عامأممويتاأصبتطاوقد.أصيةماغيرأوماليةكانتسواء

الأتحادواالأمري!صيةالمتحدةالولاياتمنكلاأم879

الاتحادفأرسللسفنها،الأمانبتوفير()السابقالسوفييتي

السوفييتي،العلمتحملمؤجرةسفئاالكويتإلىالسوفييتي

باعتبارهاالكولمجيةالناقلاتمنالعديدتسجيلأعيدكما

أعلاموحملتالأمريكيةالمتحدةللولاياتتابعةناقلات

فيالأمريكيةالحربيةالسفنوبدأت،المتحدةالولايات

وقد.العربىالخليجفيلحمالمجهاالكوتحيةالناقلاتمرافقة

المتحدةأ!لاياتاقواتبينالصداماتبعضحدثت

هذهوتوقفت.ذلكبسببالإيراليةوالقواتالأمريكية

اتفقتأنبعد88911عامأغسطس!فىال!صطدامات

النار.إطلاقوقفعلىوإيرانالعراقمنكل

قواتاجتاحتأم099عامأغسطسمنالثانىوفي

العراقيالرثيساتهموقد.واحتلتهاالكويتالعراقيالنظام

التىالنفطإنتاجحدودبانتهاكالكويتحسينصدام

أسعارانخفاضفيتسببمما،الأوبكمنظمةوضعتها

جزءالكويتبأنادعىكما.الدوليةالأسواقفيالنفط

ضمتهاقدبلادهأنوأعلن،القانونيةالناحيةمنالعراقمن

هذهالمتحدةالأمرفضتوقد.عراقيةمحافظةباعتبارها

أساسولاباطلللكويتالعراقضماأنوأعلمتأضطوراتا

.اسقانونواالحقمنا،

ارتأت،للكويتالعراقىأضظاماقواتاحتلالبعد

يهددداهماخطراهناكأنالسعوديةأعربيةاالممل!صةقيادة

لتساعدهاصديقةقواتأستدعتوأ!ذلكوسيادتهاأمنها

المتحدةالولاياتأرسلتأراضيها.عنالدفاعمهامفي

السعودية،العربيةالمملكةإلىالمسلحةقواتهاالامريكية

الأوروبيةوالدولالمنطقةدولمنغيرهامعوكونت

التدخلاحتمالاتلمواجهةياعسكلتحالفاوالاسيوية

الأموافقتوقد.الكويتوتحريرالسعوديةفيالعراقي

القوةامشخدامعلىأم099عامنوفمبرفىالمتحدة

تغادرهالمإذاالكويتمنالعراقيةأغواتالطردالعسكرية

العراقىالنظامول!ص.أم199يساير51أقصاهموعدفى

القواتبينالحربوبدأت.الكويتمنالانسحابرفض

الأهدافالمتحالفةالقواتوضربت.والعراقالمتحالفة

المتحالفةالبريةالقواتدخلتكما،العراقيةالعسكرية

عاصمةالكويتمدينة

يحجبهاالتيالبلاد

منالمتصاعدالدحان

آبارفيالممتشعلةالنيران

حربحراءمنالنفط

عامالتهتالتىالخليج

أضرمتفقد.أم199

فىالآبارمئاتفيالار

دهايةمعالكويت

.الحر!
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حح!!

يحتفلودالكويتمواطنو

نأبعدبلادهمبتحرير

المتحالفةالقواتصدت

العراقيةالحكومةقوات

فيالكويتمنوأحرجتها

قامت.أم199فبراير

بغروالعراقحكومة

فيواحتلالهاالكويت

.ام99"أعسطس!

تحريروتمذاتهالعاممنفبرايرشهرفيالكوشيةالأراضي

البلاد.إعمارإعادةتمتالتحريروبعد.الكويت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحليجيةالمنظماتالسعوديةالأحمدي

العربيةالمنظماتالأوسطالشرقالإسلام

المصدرةالدولمنظمةالأحمدجابر،الصباحآمميا

للمفطحسيرصدامالمتحدةالأم

فيالأثريةالمواقعالعراقالعربيةالدولحامعة

العربيةالجزيرةتاريع،العراقالحلئالثاليةحرب

فيالبريالنماتالر!حول!

العربيةالملادالفروانيةالبلادفىالبريالحيوان

لنفطا(يمةلمدا)يتل!صاليةلعرا

تاريح،الكويتالعربيالخليج

الإيمملاميةالمنظماتالسالمية

الموف!وععرعنا

الحكمنظام-ا

القضاء-أ

السكان-2

السكانعدد-أ

الدين-ب

المسلحةالقوات-ب

خ!-اللغة

الحضرية-د

العاملةالقوىهـ-

التعليم-و

والمناخالسطح-3

الموقع.-أ

السطح-!

الاقتصاد-4

الزراعة-أ

الحيوانيةالثروة-ب

الأسماكصيد-ج

الصناعة-د

والطاقةالنمطهـ-

تاريخيةنبذة-5

الاجتماعيةالرعاية

للإعلاما

لمناخا

ح-

ينالتعد

لتجارةا

والمصارفالمال

والمواصلاتالنمل

وعواصمها؟،الكويتمحافظاتأهمما

الكويت؟سكانعددنموفىالسريعةالريادةتفسركيف2

الكويت؟فيالحضريةالمناطقأكبرحدد-3

؟المياهنقصمشكلةعلىالكوي!تغلبتكيف4

الكويت؟موانئأهمما-5

العاصمة؟الكويتمدينةنشأتوكيفمتى-6

الكويت؟تاريخفيلريطانيامادور7

الكويتعلىلهجومهاالعراقيةالقواتادعتهالذيالسببما-8

؟أم99"عام
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البلاد.

الجانبعلىوتقع،الكويتدوأ!ةعاصمةا!-

فيممتازطبيعىمرفأوهى،الكويتخليجمنالجنودي

مساحةبلغتوقد.للخلئالعربيالغربىالشمالىالطرف

.أم85!إحصاءفي2كم.389حواليالمدينة

القرنفيالكويتمدينةتأسست.والتاريخالنشأة

فروعإحدىوهيالتابيدعلىالميلاديعشرالثامن

الجزيرةشبهوسطشمالفيتعيشكانتالتيعنزةقبيلة

نأبعدفيهازاستقرتالمنطقةإلىوهاجرتالعربية

أوأ!فىال!صيتمدينةحانت.نقيةمياهابهااكتشف!

صغيروميماء،للقوافلصعيرةمحطةعنتزيدلاأمرها

منالقادمةالبضائعواستقبالواللؤلؤالأسماكلصيد

هاماميناءالزمنبمرورالمدينةوصارت.الهنديالمحيط

الثامنالقرنمنالثانيالنصفخلالالسفنلبناءومركزا

مدينةتحولت.الميلاديينعشرالتاسعوالقرنعشر

منذحدشةمدينةإلىفيهاالنفطاكتشافبعدالكويت

وتطورتام(،49)ءالثانيةالعالميةالحربنهاية

إلاالقديمةمعالمهاطمسإلىأدىمما،سريعةبحطوات

قليلا.

للكويتالعراقيالاجتياحاثارمنكثيراالمدينةعانت

،أم199فبرايرإلىأم099أغسطصمنالفترةخلال

دمارومنشآتهامبانيهاوأصابسكانها،منالكثيرقتلفقد

آبارحرائقبسببسماءهاالكثيفةالسحبوغطت،هائل

منانسحابهاعندالعراقيةالقواتأشعلتهاالتىالنفط

آثاروتزيلازدهارهاتعيدأناستطاعتول!صها،ال!صيت

.الحربهذهنهايةبعدالخراب

حوأليالكويتمدينةسكانعددبا.السكان

بسرعةتطورتولكنها،أم29ءعامفينسمة000257

فينسمة.16178السكانعددفبلغقرن،نصفخلال

إلىضواحيهاسكانعددزادكماأم،759عامإحصاء

عامإحصاءفيالعددهذاوانخفض.نسمة04289.1

منكبيرعددخروجبسببنسمة525/06إلىأم089

يشكلالعددهذاوكان.الضواحيسكنىإلىالسكان
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مترا.72إدىمئذنتهترتفعالذيالكبيرالدولةمسجد

ع!مقامةوهيالكوبمتلمدينةالمميزةالمعالممنالكويتأبراج

العرجمط.الحليجعساحل

هذاوفى.الكويتدولةسكانجملةمنفقط45.4%

المدنبينالثالثةالمرتبةتشغلالمدينةكانتالإحصاء

والسالمية،حولىبعد-السكانعددحيثمنالكويتية

عددإجماليخمسيمنأقليعادلالحجمهذاوكان

كانتكما71.93%،أوحولىالأولىالمدينةسكان

العالمدولعواصمبين56المرتبةفيتأتيالكويتمدينة

.انذاكالإسلامي

مأ599عامفيالكويتمحافظةسكانعددبلغ

من%أ232.يعادلماوهو،نسمة291و008نحو

فىالمدينةسكانعددعلىيزيدوهو،الدولةسكانجملة

وكان،نسمة1672768بلغالذيام859عامإحصاء

الدولة.سكانعددجملةمن%889.يشكل

الكوشيةالمدنبينالثالثةالمرتبةفيالكويتمدينةوتأتي

كثافةبلغتام859عامففي،السكانكثافةحيثمن

المربع،مترالكيلوفينسمةا707؟فيهاالسكان

نسمةا!536إلىأم099عاممنتصففيانخفضت

6191إلىام599عامارتفعتثم،المربعمترالكيلوفي

منكلالكثافةفىوتسبقها،المربعالكيلومترفينسمة

وحولي.السالمية

لدولةتجاريكميناءبأهميتهاالكويتتتميز.الأهمية

الشويخميناءإنشاءبعدالأهميةهذهازدادتوقد.الكويت

وبعد،الكويتمديخةمنمتراتكيلوثلاثةبعدعلى

مجموعليصبحالعميقةللمياهحديثةأرصفةبأربعةتزويده

دوليمطاربالمدينةيوجدكمارصيفا.12أرصفته

ومواجهة،الضخمةالطائراتاستقبالمنيتمكن،حديث

.والمتزايدةالمستمرةالجويالنقلحركة

يرتبطالتيالسلعمنالكثيرالكويتمدينةوتنتج

منكبيرةأعدادفيهاتوجدكما،بالنفطإنتاجها

وبها.الملاحيةوالشركاتالتأمينوشركاتالمصارف

الأولىالدرجةمنالمرصوفةالطرقمنجيدةشبكة

وبميناءالأحمديبمدينةتربطهاللسياراتالمزدوجة

تربطهاكما،الأخرىالكويتيةوبالمدن،الأحمدي

والسعودية.العراقيةبالحدود

افتتحتالتيالكويتجامعةالكويتبمدينةوتوجد

أحدمنأكثرحالياوتضم،ام669هـ!ا386عامفي

هيئةأعضاءمنكبيروعددا،وطالبةطالبألفعشر

الوطنيوالمتحف،عامةمكتبةبالمدينةيوجدكما.التدريس

التكنولوجية.الدراساتوكلية،الكويتي

مدينةالكويتمدينةتعتبر.والتخطيطالعمران

حضريةلمنطقةنواةيعدعمرانىمركزوهي،عصرية

دولةسكانإجماليمن%أ3حواليفيهايعيعقكبيرة

الكويت.

س-ع
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سوقمنجانب

والفواكهالخفراوات

ال!صيت.مديسةفى

النفطةالثرواتوعمرانهاالمدينةاقتصادويدعم

تقعراقيةسكنيةمنطقةبالمدينةوتوجد.للدولةالضخمة

حولمتصلةشبكةتشكلالتىالدائريةشحبهالطرقبين

العاصمة.مركز

فىالكويتمدينةمواطنىمنالعديدويعيش

أحياءفىالكويتي!تغيريعيشبينما،فاخرةأنيقةمساكن

أقل)شقهت(س!ضيةوحداتمنمساكنهاتتكون

.مستوى

المراكزأحدثمنالحاضرالوقتفيالكويتمدينةوتعتبر

لماوذلك،الغربيةالجنوبيةآسياقارةبلدانجميعفىالعمرانية

عريضة،شسوارععلىتشرفحدشةعماراتمنتحويه

كالفنادقالحداثةفىغايةوتحهيزات،أنيقةحكوميةوعمارات

أقيممعملأولالمدينةساحلعلىويقوم.الفخمةوالمطاعم

الكويتيةالمحاولاتفشلتأنبعدالعربىالخليجفىالمياهأضحلية

.العربشطمنالعذبةبالمياهأجلادالمدأ!راتامع

تاريخ.،الكويتبمالكويتأيفئا:انظر

فيالحديثةالأسواق

الكويت.مدينة
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ال!ئويتدولةتاريخ

تتمتع،عربيةدولةالكويت.ريمظا!دت،

ومجلس،العربيةالدولوجامعة،المتحدةالأمبعضوية

نأمنالرغموعلى.العربيةالخليجلدولالتعاون

الحربحتىالفقيرةالدولمنتعدكانتالكويت

العالمبلادأكثرمناليومأصبحتأنهاإلا،الثانيةالعالمية

وتقدما.ثراء

العربي،الخليجمنالغربيالساحلعلىالكؤيتتقع

ومن،والغربىالشماليالجانبينمنالعراقيحدها

الشرقجهةمنأما.المسعوديةالعربيةالمملكةالجنوب

ويبلغ.العربىالخليجعلىمفتوحةالكويتدولةفإن

ومن،كما35نحوالجنوبإلىالشمالمنطولها

فهيمساحتهاأمما.كمأ05نحوالغربإلىالشرق

2.اكم72818

فىالفرصةالكويتلدولةالمتميزالموقعهذاأتاحوقد

بالبحرالرافدينوبلادالعربجزيرةيربطجسرا،تكونأن

البحريةالتجارةفيالتأثيرمنمكنهاكماوإفريقيا،وبآسيا

وخروجا.دخول!بالخليجعتمرالتي

البحرين،حكام،خليفةوآلالصباحالانوالمعروف

العربيةالقبائلأكبرمنوهىعنزةقبيلةإلىكلهمينتسبون

هاجروقد.وائلبنعنازإلىنسبهاويرتقي،أصالةوأكثرها

مقاطعةفيالهدارفىموطنهممنخليفةوالالصباحال

ثمقطرإلىالأمرأولالأسرتانواتجهتنجد.فيالأفلاج

حتىالعربيالخليجشاطئعلىتنتقلانوأخذتاعنها.نزحتا

جاءتهناومن،فيهوأقامتاعريعرابن)حصن(كوتبلغتا

المصادر.بعضتقولكما-الكويتتسمية

القديمالكويتتاريخ

يعود-مؤخرا-فيلكاجزيرةفيالاثاربعضوجدت

المربعةالهندأختاممثل.م،ق0005عامإلىتاريخها

عندمستخدمةكانتالتيالأسطوانيةوالأختام،المعروفة

التصميمإغريقيةأعمدةوجودذلكإلىيضاف،السومريين

لرأسالحجمصغيرةوقوالبأيضا،الإغريقيةباللغةونقوش

الإغريقإلاهاتلبعضأخرىوتماثيلالأكبر،الإسكندر

ذلكغيرإلىالنصر،وإلاهة(الجمال)إلاهةإفروديت:مثل

عامنحوإلىتاريخهايعودالتيالقديمةالإغريقيةالاثارمن

نأعلىدليلاعدتربماالاثارهذهوكل..مق2ء.

هذهاكتشفتوقد.إليهوالممرالخليجبوابةكانتالكويت

قريةفيالتنقيبعملياتأجرتالتيالدنماركيةالبعثةالاثار

.ام959و5891عاممطسعيدتل

على-كثيرومثلها-الاثارمنالمجموعةهذهوتدل

الرافدينوواديالقدامىالكويتسكانبينعلاقةوجود

نأالمؤرخونويرجحأيضا.اليونانوبلادالسندووادي

وأن،للإغريقمهماتجاريامركزاكانتهذهفيلكاجزيرة

لبلادفتوحاتهأثناءبسفنهبهامرقدالأكبرالإسكندر

..مق334عامالشرق

التيا!فتلككانتفقدالجاهليالعصرفىأمط

اعتادتالتيالمنطقةمنجزءاالحاليةالكويتدولةتضم

فيهاتجولتالتيالقبائلومنفيها.تتجولأنالعربيةالقبائل

الفرزدقوكان.وتميم،وعنزةوأسد،،وائلبنبكرقبائل

المنطقة.هذهشعراءمنالمعروفالشاعر

عشرالخامسالقرنينبينفيماالكويت

الميلاديينعشروالثامن

الدولاتصالبدايةالميلاديعشرالخامسالقرنكان

العربيةالخليجوبدولوبالكويت،عامةبالشرقالأوروبية

إلىوصلتأوروبيةدولةأولالبرتغالوكانت.خاصة

قدالبرتغاليونكانالتاريخذلكمنقرنوبعدالهند.

بينهمودارتكلها.الخليجمنطقةفينفوذالهمكونوا

الذينالعثمانيينبانتصارانتهت،معاركالعثمانيينوبين

بميناءللاحتفاظأم534عامالعراقاحتلواقدكانوا

.البصرة

معالتجاريةبعلاقاتهممحتفظينالبرتغاليونوظل

وازدادوالإنجليز،والهولنديونالفرنسيونوتبعهم،الخليج

وبالبصرة؟بالكويتواهتموا.الزمنبمرورالإنجليزنفوذ

بأوروبا.للاتصاللممريعاطريقاتشكلانأصبحتالأنه!ا

الهندمنترسلالعاجلةوالأمورالبريديةالرسائلفكانت

طريقعنبراترسلومنهما(،والبصرة)الكويتالخليجإلى

إلىترسلوقدفأوروبا،وتركياسورياإلىالصحراء

إيطاليا،إلىأو،اليونانإلىبحراالرحلةوتكمل.اللاذقية

وقد.الأوروبيةالأقطاربقيةإلىالبرطريقعنومنهما

يمرالذيالطريقهذااستخدامفيوفرنساإنجلتراتنافعست

أسبابمنكانالتنافسهذاأنلدرجةغالبابالكويت

التيالحربتلكبينهما؟السبعالسنواتحرباندلاع

.ام763عامإلىأم756عاممناستمرت

الخليجمنطقةإلىالأوروبييندخولاثارمنوكان

السفنعلىالبحريةالغاراتظهوربالتجارةواشتغالهم

إلىالمنتمينالعربمنعدداأنالمراجعوتذكر.التجارية

شمالىوا!شقروا،الجزيرةوسطمنجاءواقدكعبقبيلة

،العربشطعلىسيطرتهموفرضوا،العربىالخليج

بمياهالأوروبيةالسفنعلىالغاراتمنبعددوقاموا

الكويت،أبناءأحدقصةالمصادرتذكركماالخلئ.
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الحليج،مياهسيدأصبحالذيجابر،بنرحمةويدعى

ألفىنحوإلىعددهميصلالأتباعمنكبيرعددوله

حصينةقلعةوبنىالاحساءمقاطعةفيالمشقروقدرجل.

لقيادته.مقراأصبحت

للكويتالحديثالتاريخ

وقاموا،أعدادهموكثرتال!صيتحولالناستجيم

أصباحاهوللكويتحاكمأولوكان.لهمحاكمباختيار

لآينس!وإليه،الحديثةال!صيتدولةأسسىالذي،الأول

ما752عاممنلدصيتحكمهاستمروقد.صباح

التاريخيةالوثائقبعض!وترجع.أم762عاموحتى

تحددالتاريخهذاقبلسنةمائةنحوإلىالكويتتأسيس

فيخلفهالأولصباحوبعد.ام613أهـ،220بسنة

أم(،815إلى)1762اللهعبدالشيخالكويتحكم

5181عامومن.سنةأربعينلمدةالكويتحكمالذي

.الأولجابرالشيخال!ضيتح!ص!ام985عاموحتى

جعلتالقوةمندرجةعهدهفيالكويتبلغتوقد

استعادةفىبهتستعين-سطوتهارغم-العثمانيةالحكومة

ازدهرتوقدفيها.قامتاكتيالفتنةوإخماد،البصرة

كماالعمراد،وانتشركبيراازدهاراعهدهفىالكويت

أسسوراوكان،يتال!صمدينةحولالأولالسوربناءأكمل

هبطواالإنجليزنالمراحبنوتذكر.أبوابمشةولهضخما

الإنجليزيةالرايةبحملإقناعهوحاولواعهدهفيالكويت

فرفض.

ح!صمهيستمرولم.الثانىصباحابنهخلفهتوفيولما

فيفأعقبهأم،486عامتوفيإذ،طويلةفترةللكويت

الثاني.صباحبنالثانياللهالشئكبدالكويتحكم

إدارةوفيالح!صمفيإخوتهيشركاللهعبدالشيخوكان

العثمانيينمنمبمطيبةعلاقاتأقاموقدالبلاد.

بلقبالتركىالعاليالبابعليهأنعمحتىوالإنجليز،

ح!صمتولىأم،088عامتوفيولما.أم871عامقائمقام

نأحاولوقد.الثانيصباحبنمحمدأخوهالكويت

جراحمعهتعاون.الحكمفيومباركاجراحاأخويهيشرك

الدولة.فيالمسؤولياتمنعددامعهوتحملبعيد،حدإلى

علىواستولىفأزاحهمامعهما،اختلففقدمباركأما

الكويتازدهرتوقد.أم883أهـ،103عامالسلطة

منالثروةوكثرتالصحراء،فىالأمنواستتب،عهدهفي

.والغوصالتجارة

الكويتفيالبريطانيالنفوذ

القرنأواخرفيالبريطانيةالإمبراطوريةرقعةاتسعت

الأقطارمنكبيرعددعلىوسيطرتالتامئكلشر،

الإمبراطوريةباسمتعرفوصارت،والإفريقيةالاسيوية

نأفيبريطانياوطمعت،الشمسعنهاتغربلاالتي

معيتفاوضمنفأرسلتحمايتها،تحتال!ضيتتكون

الوقت.ذلكفيللكويتحاكماكانالذيمباركالشيخ

بوشهر()حاكمالبريطانىالمبعوثمعالشئمباركووقع

ذاتيمستقلحكمذاتدولةالكويتأنعلىتنصاتفاقية

عامالاتفاقيةتلكتوقيعتموقد.البريطانيةالحمايةتحت

عينأم409اهـ،323عاموفىأم.998اهـ،318

إنجليزيا.ساميامعتمدأالإنجليز

فيمعاركبعدةقامقويجي!مباركللشيخ!انو

المدرسةتأسيسفيالفضلأسهوكان.والعراقالجزيرة

هـ،أ334عاموفي.أم119هـ،أ932عامالمباركية

الثانىجابرابنهفأعقبهالصباحمباركالشيختوفيأم169

وإصلاح،الضرائبتخفيفعلىعملالذيمباركابن

.عهدهفىالتجارةازدهارإلىأدىمما،جيرانهمععلاقاته

أهـ،336عامتوفيفقدطويلا،حكمهفترةتدمول!ا

.أم189

الشيخأخوهجابرالشيخبعدأحصيتاح!ص!تولىر

أ!باح.امباركب!سالم

الحربهيعهدهفيحرتالتيالأحداثاوأهم

الحربنشبتوحينماام(.!1-1918)4ألاولىامحالميةا

الشئاختاروقدموقفابمتتخذأنمندولةلأيةلابدكان

ضد،المسلمينالأتراكمعيقفأنالصباحمباركبنسالم

تدهورفىالموقفهذاساهموقدوالحلفاء.البريطانيين

البريطانيين.مععلاقته

حولبنىأنهللكويتلحمالمالشيخعملهومما

الكويتعندافعكما.أعدائهلصدثالثاسعوراالكويت

اهـ،933عامتوفىأنإلىرفعتهاعلىوعمل

أحمدالشيخالكويتحكمتولىوفاتهوبعد.ام129

الكويتءعلاقاتبإصلاحوبدأ،الصباحالجابر

الشيخعمهحكمأثناءساءتقدكانتالتيبريطانيا

والبلادالكويتبينالعلاقاتوطدكما.سالم

الكويتبينالحدودترسيمتموقتهففي،السعودية

.أم229هـ،أ034عامذلكوكان،السعوديةوالبلاد

وتم،الشقيقينالقطرينبينالمحايدةالمنطقةتحديدتمكما

المنطقة.هذهخيراتالقطرأنيتناصفأنعلىالاتفاق

المحايدةالمنطقةفيالنفطامتيازأحمدالشيخوأعطى

للنفط.الكويتلشركة

الجابرأحمدالشيخعهدفيالكويقشهدتوقد

المجالاتوبخاصة،المجالاتكلفيكبيراتقدماالصباح

تموالعلمىالثقافيالمجالففي.والعلميةوالثقافيةالمعمارية

كماأم،129هـ،ا933عامالأحمديةالمدرسةتأسيس

وتلتها،أم429هـ،أ343عامالسعادةمدرسةانشئت
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،الخارجإلىالعلميةالبعثاتإرسالوبدأ،عديدةمدارس

فيللتعليمالعربيةالبلادسائرمنالمعلمينوانتداب

)مكتبةالأهليةوالمكتبة،الأدبىالناديإنشاءوتم.الكويت

الصحي،بالجانبالاهتماموازداد(.الحاليةالعامةالمعارف

المستشفىأهمهاوكانالعديدةالمستشفياتوأنشئت

الكبير.الأميريمما

الكويتتاريخفيالتحولنقطة

إلىالحديثالكويتتاريخفىالتحولنقطةتنعسب

تركيزعهدهفيتمفقد.الصباحالجابرأحمدالشيخعصر

هـ،ا353عامامتيازهمنحوتم،النفطصناعةدعائم

إيرانيةالأنجلوالشركةالمسماةالبريطانيةللشركةأم349

الشركتانواتحدت.الأمريكيةالخليجشركةمعلتعمل

فيالنفطاكتشافوتم.للنفطالكويتشركةوكونتا

.أم379عامالشركةهذهبمجهوداتالكويت

حياةفيوالسريعالحقيقيالتحولبدأالنفطوباكتشاف

العمرأنفانتشروالانتقالالعامالتغيروبدأ،الكويت

أحمدالشيخباسمسميتالتيالأحمديمدينةوأنشئت

الصباخ.الجابر

فيالكويتيينإشراكعلىأحمدالشيخعملوقد

لمعندماآخروتبعه،شمورىمجلسفتأسس،الحكم

وقد.ثالثشورىبمجلسوأعقب،الأولالمجلسيوفق

الختلفةالحكوميةالدوائرأحمدالشيخعهدفيأنشئت

دائرةومنها،الأخرىالبلادفيالوزاراتمقامتقومالتي

،المعارفودائرةتأمميسها،تمدائرةأولوهي،البلدية

عهدعهدهوكحان.الاوقافودائرة،الصحةودائرة

وخلفه.أم059هـ،أ936عاموتوفيورخاء.استقرار

.الصباحسالمبنالشئكلبداللهالكويتحكمفي

،الثروةوأزدادتتقدمها،علىتقدماالكويتوازدادت

وزيدت،والثقافيةألاجتماعيةبالشؤونالاهتماموازداد

الاجتماعية،الشؤوندائرةفأنشئت،الحكوميةالدوائر

والطيران،والهاتفوالبرقوالبريدوالنشر،والمطبوعات

عددإنشاءوتم.المدارسعددوزادوالإسكان،المدنى

محطاتوزيدت،الكبرىالمستشفياتمنكبير

وأنشئت،والشرطةالجيشونظم،المياهوتحليةال!!رباء

الجويةالخطوطشركة:مثلالعديدةالوطنيةالشركات

الوطنيالكويتوبنلث،الوطنيةالغازوشركة،الكويتية

ذلك.وغير

فتراتأهممنالصسباحسالمعبداللهالشيخعصرويعد

استقلالهاالكويتنالتفقدبمالحديثالكويتتاريخ

وفي.أم619!اميونيو91فيذلكوكان،عهدهخلال

الاستعمارمنالكولمجقفيهتحررتالذينفسهالعام

منعامينوبعد.العربيةالدولبجامعةالتحقت،البريطاني

المتحدةالأمهيئةفيعضواالكويتأصبحتاستقلالها

111(.رقمالعضو)وهي

دستورصدورالسالمالشئكلبداللهإنجازاتأهمولعل

ابةوإظمةام(،629هـ،أ)382عهدهفيالكويت

تاريخفىوالشوريةالدستوريةالحياةأبوفهو،النيابية

الكويت.

،الصباحسالمعبداللهالشيختوفيأم69ءعاموفي

السالمصباحالشيخبعدهمنالكويتحكموتولى

واصبحت،عهدهفيالكويتعمرانازدادوقد.الصباح

واسعةوسياسيةوثقافيةاقتصاديةوعلاقاتعالميةشهرةلها

جامعةأنشئتعهدهوفي.العالمأقطارمنكثيرمع

منعددمعأقتمماديةمشروعاتالدولةوبدأتالكويت

الكويتقدمتكما،والإفريقيةوالاسيويةالعربيةالدول

.القاراتهذهأقطارمنلكثيرإعانات

جابرالشيخأصبحأم31/771129فيوفاتهوبعد

عظيمةبإنجازاتقاموقدالبلاد.علىأميراالصباحالأحمد

موقفأنكما،الكويتيينوغيرالكويتيينحبأكسبته

العراقيالجيشاجتياحضدللكويتومساندتهبألصرهالعالم

فيمعروفاالصباحالأحمدجابرالشيخجعل،للكويت

المتحدةللأمالشهيرةرحلتهخلالمنوذلكالعالمأرجاء

،الصباحانظر:.مؤثرةمخاطبةالعامةالجمعيةومخاطبته

الأحمد.جابر

واحتلالهللكويتالعراقىالنظامقواتاجتياحويعتبر

بهامرتالتيالمحنأكبرمنأم099أهـ،041في

إلىذلكادىإذ،عامةالعربيةوالأمةخاصةالكويت

منالتحالفودولجهةمنالعراقبينالثانيةالخليجحرب

حرباوكانت.الثانيةالخليجحربانظر:.أخرىجهة

،والعراقالسعوديةالعربيةوالمملكةللكويتمكلفةباهظة

العراقي.النظامبهزيمةانتهت

بدأيةحتى.الكويتىالمجتمعفىالتحولمظاهر

الكويتمدينةكانتالعشرينالقرنمنالخمسينيات

الطرقاتوكانت،أبوابخمسةلهسورفيمحصورة

الطينمنالأعمالغالبفيمبنيةوالمنازل،وطينيةرملية

قصرالمسمىالحاكمقصرسوىمنهاشميزولا،اللبن

عليه.لوقوعهالبحرسيفإلىنسبة،السيف

تنفيذهوتمأم،519عامالحدشةالكويتتخطيطوتم

الحكوميةوالمبانيالواسعةالطرقفأنشئتتدريجيا،

التيالكبيرةالمنازلفتحولتاسحكن،نمطوتغير.الكبيرة

المستقلة.السكنوحداتإلىواحدةأسرةتسكنها

الكويتفيالحضاريالتحوليؤثرأنحتماوكان

العالمدولمعظممعرماشأنذلكفىشأنهاجتماعيا،
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نظامأنالتأثيراتأمثلةومن.مشابهةبتجربةمرتالتي

نوعاوترابطهاالكبيرةالأصعرةوحدةفيأثرالمستقلالسكن

تعيح!بأنيقضيالسابقفيالاقتصاديالنظاموكانما.

نأيمكنحتىمعماريامتجمعةمنازلفيالكبيرةالأسرة

يخرجبينما،الأسرةكلبخدمةالرجالبعضيقوم

إلىذأكفأدى.التجاريةللرحلاتأوللغوصالاخرون

أصبحالعيمق،كعسبنظموبتحول.وثيقاجتماعىترابط

فليس،مستقلسكنفىأسرةكلتعيشأنالممكنمن

بضعمنلأكثرالبيتخارجأ!الرجابقاءيستدعيماهناك

وانشغالالجديدالسكننظامولطيعة.اليومفيساعات

أصبحتفقدكبيرحدإلىالمباشرةبشؤونهاألصرةكل

الترابطفيالحتميالتراخىمثمكلاتتواجهالكويت

لحلها.وتعملالاجتماعي

مجموعة:مجموعتينمنالكويتىالمجتمعيتكون

منوتت!صن،الكويتىالمجتمعوأسالرالأقدمهى،أولى

أحياءفىوتسكن،القديمةوالأسروالعشائرالجماعات

اضجاراوكبارالحاحصمةسرةالأوتشمل،الرئيسيةالمدينة

ألاقتصاديةوالمؤسساتال!جيرةالشركاتيملكونالذين

هناكالتجارفئةجانبوإلى.الضحمةوالمقاولات،والبنوك

أصدخلاوذوي،العمالثم،والمثقفينالموظفينكبارفئات

ولهامتجانسةكلهاالمجموعةوهذه.الكويتيينمنالمحدود

متقاربة.وعاداتوطباعحاجيات

وفدواالذينالوافدينمنفتتكونالثانيةالمجموعةأما

غيرهجرةكانتالأولىأ!جرةا،هجرتينفيالكويتإلى

تأميم)بعدإيرانمثلالمجاورةالبلدانمنجاءتمنظحة

الهندم!ثماغتصابها،بعدفلسطينومننفطها(،شركات

والإفريقية.والعربيةالاسيويةالبلادوبقية،والباكستان

والمعلمينالموظفينمنالمنظمةالثانيةالهجرةوتتكون

بعدالبلاد،إليهماحتاجتالذينالمهرةوالعمالوالخبراء

للبلدالكبيرالسريعالبناءعمليةفيللإسهام،الثروةتدفق

البشرية.وطاقاته

الكويتي،!إلمجتمعالوافدةالمجموعاتوتفاعلت

واختلطواالأخرىللبلادباسرهمالكويتيونوخرج

الاجتماعية.الحياةعلىكبيراتأثيراهذافأثربشعوبها،

إلىالكويتفىالهائلالاقتصاديالتطورأدىوقد

والتعليم.والصحةالاقتصادمجالاتفى،تطوراتعدة

وحديثاقديماالاقتصاد

الخليجيونوجيرانهمال!صيتيونتوارثاللؤلؤ.صيد

فيهابرعواوقد.قديمزمنمنذاللؤلؤلصيدالغوصحرفة

تخرججماعاتفيبالغوصيقومونوكانواكبير.حدإلى

.عامكلمنأشهرأربعةنحوتستغرقالتيالعمليةلهذه

الهيرات،بالخلئوسموهاأصلؤلؤامغاصاتعرفواوقد

تجاراللؤلؤشراءفيوتخصص،الحرفةلهذهقوانينونظموا

يقومونكانواالطواشين،باسمالكويتفىعرفوامعروفون

إلىوينقلونهاستخراجهفورالبحرداحلاللؤلؤبشراء

حرفةوظلت.ذلكعلىويعيشونالكبار،الطواشم!ت

اقتصادمنمهفاجانباوتمثل،طائلةأموالأتدرالغوص

ظهورقبيلالصناعياللؤلؤأجابانااكتشفتحتىأممويتا

.وجيزةبفترةأسكويتافيالنفط

موبللادهمالكوشيوناستغل.التجاريالبحريالنقل

وإفريقيا؟الهندوبلادالعربيةالبلادبينيربطالذيالمتميز،

جلبوأكماالبلاد.هذهكلبينالتجاريالنقلفىفعملوا

مثلوخاماتوأدواتبضائعمنإليهيحتاجونمالبلادهم

النقلشكلوقد.السفنمنهايصنعونكانواالتىالأخشاب

تعطلولكنه،الكويتاقتصادمنجانباالتجاريالبحري

اكتشافبعدالنقلازدهرثممباشرةأخفطاظهورقبيلأيضا

الكويت،اقتصادمنمهماجانئايش!سلأ!يومارأصب!،النفط

العملاقة.بالناقلاتويمارس

منذالأسماكصيدالكويتيونعرف.الأسماكع!يد

عرفواوقد.منهمكبيرعددالصيدعلىاعتمدوقد،القدم

الزبيديوتشملتؤكلالتيالأنواعفمنها،الأسماكأنواع

والسبيطيوالميد،والبياحوالنقروروالنويبيوالشيم

ويشمليؤكللاماومنهاوالصبور.والشماهيوالهامور

الأنواععرفواكما.والعنزةوالزمروروالحاسومالحياسة

)بنوعيهاواللخمةالطيجيتشملوالتي،للإنسانالمؤذية

الذيالقرش!،وسمكوالدجاجةوالفريالة(والطيارةالعادية

الجرجور.اسمعليهأطلقوا

وتم،النفطظهوربعدحتىالصيدحرفةاستمرتوقد

مزودةأصبحتالتيوزوارقهالصيدمعداتتطوير

وأالرياحمنبدلآتحركهامحركاتولها،بالثلاجات

يف.المجاد

بلالكويتفىمزدهرةالزراعةتكنلم.الزراعة

نأوالمعروفجدا.قليلةمناطقعلىمقتصرةكانت

.والمياهوالمناخالتربةوهيعناصرثلاثةعلىتعتمدالزراعة

قدالحديثالعلمأنغير؟متوافرةأوملائمةتكنلموكلها

الزراعة،تواجهالتيالصعابعلىالتغلبطرقيسر

البيوتزراعةوظهرت،الأرضتخصيبطرقفظهرت

منكمياتتنتجالكويتوأصبحت.ذلكوغيرالمحمية

تعدلاالكويتفيالزراعةأنغير.والبقولالخضراوات

فىمنحصرةالزراعةوأغلب،اليومرئيسئااقتصادئاموردا

وقريب.الاقتصاديالمجالفيلا،والتجميلالتزيينمجال

بدائية،بطرقتمارسكانتفقدبمالماشيةتربيةالزراعةمن

مؤثرا.اقتصادئاوزناتشكللال!ضهاحاليا،وتطورت



345،تاريخالكويت

دامنالكويتيونعرف.الصناعة

وارووالنجارةالصيد،شباكوصناعة

قديما)الكويتيالاقتصادفىأثرالصناعة

الصنا-هذهمثلتعطلتفقد،النفط

الخفيفة!الصناعاتمحلهاوحلت

إلىإضماور،الأنحذيةصناعةمنوغيرها

االأثاثوصناعة،والدهانوالخراطة

المعدذوالأنابيبالمياهوخزاناتوالنوافذ

وجيرووإسمنتوبلاططوبمنالبناء

اوالأسمدةصناعةازدهرتكذلك

الت!الصناعاتمنوغيرهاوالبلاستيك

ته.ومشتقا

منصتبعهوما،النفطويشكل

الرأما؟الكويتلاقتصادالفقري

اقتهفىمؤثردورلهايعدفلموالحرف

!ىاقتصاديةاستثماراتوهناك.النفط

.مثلا،منها.وتعززهالكويتاقتصاد

السبعينياتخلالنفذالذيالأجيال

لاسالخارجيةالأصوليستخدموهو

الوالدخليعززمتزايدعائدلضمان

الصبا.الثانياللهعبدالشيخأنمن

1866عامالكويتاسمعليهاكويتية

(01بالمتاحفإلاحالياتوجد)ولا

القرنمنتصففىإلاالحديثةالكوشية

الصحيالئطور

الت!قبلمافترةفىالأمراضكانت

كاالبلادأغلبفيكما-الكويتفي

الثوالوصفاتبالوسائل-والإفريقية

ا،والوصفاتالوسائلهذهشملت

الزعفربماءوالكتابةالختلفة،والأعشاب

ال!القرنبدايةحتىالحالهذاظلوقد

وأافتتاحالصباحمباركالشيخعصر

المستشفىاذلكأسسوقد.ام119

بالبهالأمريكيةالطبيةالبعثةرئيس

و.الكويتدولةرعايةتحتالمستشفى

إليعملتوقدالنساءمستشفىتأسيس

الكويتياتإقناعفىكبيردورلهاوكان

المراجع.منوغيرهكتابهاتحبت

ذلكبعدمستشفىأييفتحولم

-أالشيخقامحين،أم949عامأكتوبر

.الأميريالمستشفىبافتتاح

السفن،بناء!ناعة

لهذهوكان.ادةفى

اكتشافبعدأما

-كادتأو-تط

لتعليبوا،لتغليف

والصيانةالتجميع

د!بوابوأ،لعدفي

موادوصناعات،بة

وأسبستوس.جص

الكيميائيةلمواد

النفطعلىتعتمد

لعمودا،تعاضا

الأخرىحناعات

انظر:الكويت!اد

تدعمكبيرةأرجية

احتياطيصشروع

العشرينالقرنمن

الكويتتثمارات

الرغموعلى.طني

عملةصكقدلح

توقفتأنهاإل!م،

العملةتظهرلم

العشرين.

تعالجالحديثلور

والامحيويةكربية

وقد.المتوارثة!بية

مةوالحجا،عكي

وبالزار.،وشربهان

فيتمحيث،شرين

عاممستشفىل

بينيتآرثر!مغير

وكان.آنذاك!رة

تمام219عامفي

فيه،كالفرلي،نور

كما،فيهبالعلاج

81الثلاثاءيومإلا

الصباحالجابرخمد

الأموالووفرالكويتفيذلكبعدالنفطتدفقوازداد

متكاملة.صحيةنهضةإحداثمنالمسؤولينمكنتالتي

والمستوصفاتالمستشفياتمنكبيرةأعدادفأنشئت

ووفرت.المجمعةالصحيةوالوحداتوالمراكزوالمصحات

والعلاجللتشخيصاللازمةالطيةالأجهزةأحدثالدولة

الخبريةوالفحوصوالوقايةوالتعقيموالتطهيروالتخدير

الحجرنظامإنشاءوتم.الحديثةالجراحةووسائلوالأشعة

الكويت.إلىالوبائيةالأمراضتسربلمنعالصحي

نظاموطبق،والطفولةالأمومةرعايةمراكزوأنشئت

لكلالخدماتإيصاليضمنالذيالصحيالتسجيل

وبلغت.الجنسينمنوالممرضينالأطباءعددوزيد.مواطن

المواطنونمنهاستفادراقيا،صحيامستوىاليومالكويت

البلادبعضإلىفوصلامتدإنهبل،بالكويتوالمقيمون

صحيةوحداتلمحانشاءوذلك،الفقيرةوالإفريقيةالاسيوية

.هناكدوريةصحيةبعثاتوإرسالالبلاد،تلكفي

التعليميالتطور

الكتاتيبطريقةعلىالكويتفيالتعليماستمر

القرنمطلعحتىوالإسلاميالعربيالعالمفيالمعروفة

يومالكويتفينظاميةمدرلمسةأولافتتاحوتم.العشرين

التيالمباركيةالمدرسةهيأم،119عامديسمبر22

تبرعاتهم.منعليهاوالصرفإدارتهاعلىالتجارأشرف

وازدادتالأحمديةالمدرسةإنشاءتمأم129عاموفي

بناتهمتعليمنحوالكوشيونوتوجه.ذلكبعدالمدارلر

فقط،البنينعلىمقصوراالتعليمجعلمنبدلآأيضئا

عامبالكويتللبناتابتدائيةمدرلممةأولفافتتحت

فصولأولافتتحتنفسهالدراسيالعاموفي.ام389

قدالكويتفىالابتدائيةالمدارسعددوكان.للبنينثانوية

وثلاث،بنينمدارس)تسعمدرسة21العامذلكفيبلغ

(.للبناتمدارس

المدارسفتحتتابع،العظيمةالاقتصاديةللنهضةونتيجة

لتدريبوالمعلماتالمعلميندورفانشئتللجنسينالختلفة

وقدفيها.بالتعليميقومونالكويتمنومعلماتمعل!ين

العربيةالبلادمنالوافدينالمعلمينمنعددالمهمةبهذهقام

لأهميتهالمهنىبالتعليمأيضاالدولةواهتمتوغيرها.

يدرسالتيالمهنيةالمدارسمنعددافأنشأت،القصوى

فنى،ذلكإلىوإضافة.الختلفةالحرفأصولالطلابفيها

لمحوكبيرةوجهودالكبار،بتعليمشديداهتمامالكويت

الكويتي.الشعبأفرادكلعنالأمية

المجالفتحتأم669عامالكويتجامعةأنشئتولما

وفوقالجامعيةللدراساتالكويتفىالشبابأمام

الكويتيين.غيرمنفيهاالتدريسهيئةنواةوكانت.الجامعية
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رائداتوكوشيونروادللتدرلستأهلماسرعانلكنه

ابتعاثهم.بعدكوسيات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

السعوديةآ!ميا

الأح!دحاس،الصباحالمتحدةا!لأم

أررراقالبترولا

يتأحصاليةلتالخلئااحر!

لموفوعاصرعا

القديمالكويتتاريخ-أ

الملادلننع!ثروالثامنعشرالخام!القرنينبينفيماالكويت-2

للكويتالحديثالتاريخ-3

الكويتفيالبريطانىالنفوذ-4

الكويتتاريخفىالتحولنقطة-5

ال!صيتىالمجتمعفيالتحولمظاهر

وحديثا.قديماالاقتصاد-6

الرراعة-داطؤلؤاصيد-أ

أ!هساعةاهـاضحارياالسحريالسقل!

الأسماكاصيدص-

لصحيالتطورا-7

التعيمىلتطورا-8

دئلةأ

؟الحعراشموبال!صيتأهميةما

؟ال!صبمعثهاتعاملتالتيالقديمةالحضاراتما

؟والمصرةأممويتباالأوروبيودااهتهلمادا-3

الكويت؟اسمأصلما-4

الآد؟حالهاوما،احصيتالتقليديةالحرفما

المجتفالكويتي.فيالتحول!ظاهرعنتحدت-6

ادكرهما.رئيستينمحموعتيرمناممويتىاالمجتمعشكولى-7

لإيجاز.ال!صلمجتيالاقتصادتطورع!تحدت-8

مدنها،وثانيةالإكوادور،جمهوريةساصمة!لتو

سكانهاعددفيها.المنسوجاتأصناعةاشئيسيوالمركز

تقريبا،الاستواءخطعلىتقعوهى.نسمة91842811

جبالفيالبحرسطحفوقم085.2عمارتفاوعلى

الإكوادور.انظر:الأنديز.ا

اسموهوكويتوس،كلمةمنمشتقكويتوواسما

قدوممنطويلوقتقبلالإكوادورس!شقديمشعب

الأسبانحكموقدام،534سنةفيالأسباناالمستعمرين

فيبهمالهزيمةألحقعندماأم822عامحتىكويتو

علىسكر،ديخوسيهأنطونيوالجنرالبتشنشامعركة

النصرهذاساعدوقد.المدينةعلىيطلجبليمنحدر

مستقلة.جمهوريةتصبحأنعلىالإحصادور

مركزا-الأسبانىالاحتلالظ!!شي-!صيتوكانتو

منالعديدفىاليوموتوجد،الدينيالطابعذيأطفنعظيما

إلىتعودومنحوتاتلوحاتواديرتهاأ!ميقةاالمدينةمباني

.الفترةتلك

فىتقعكويتومدينة

جالمنموضئمرتمع

بالمباليوتتميزالألديز

الأسقفذاتالعتيقة

وناطحاتالقرميدية

الحديتة.السحاب



743يلنوما،نيزوكو

منالشمالأقصىفىكويرينالتليقع.فىكوردئال،

إلاههمباسموقد.الشهيرةالسبعةروماتلال

كويرينوس.

.السابيونانظر:للساموطناأصلاالتلهذاوكان

وكانتقديما.لتلهذااستيطانهمدليلعلىالعثورتموقد

معبدأقدمبينها.التلعلىشهيرةعديدةمعابدهناك

علىواسعةتين.قيصرليوليوسوكانجوبيتر.للإله

.هناكعامحمامء...قسططينال!مبراطوروقام،التلحافة

وأنشئتكبيرصبنيالميلاديعشرالسادسالقرنوفي

فيإيطالياملوكواستخد،للبابواتالتلعلىحدلمجة

لاحق.وقت

روما.أيضا:انظر

تزعمكماالثلاثةالرئيسيةاللالهةأحدوويرووس

كلوشكللروما.التارلإلقديمخلالالرومانيةالأساطير

القديم.بالثلا"ني.يعرماومارسوجوبيتركويرينوسمن

كويرينوسكان"الآمنالثلاثيةالمجموعةهذهبينومن

الدورلهوكان،الروما.بالشعباهتماماالأكثر

الرخاءمظلةتحت!.باقدمابالمضيالخاص،الأساسي

نأيعتقدونروماأصئأالسنينامتدادوعلى.والرفاهية

أحدلرومودوس.أرشكلفىالتجسدهوكويرينوس

الأسطورلن.رومامؤسسي

منالكثيريرينوسفقدالميلادقبلالثالثالقرنوبعد

جديدكابيتولبيثلاتيوظهر.للرومانبالنسبةأهميته

مثلهاالتيالفكرةوومينيرفا.وجونوجوبيترمنشألف

الشعب-برفاهيةال!الاهتماموهي-أصلاكويرينوس

القدامى.الرومالديانةبالنسبةأساسيةفكرةظلت

أعدتعليمىنظامكويزنيرطريقة.طردثةكورددر،

الأساسيةلرياضيةالمبادئاكتشاففي-الطلبةلمساعدة

ألوانذاتأعوادة:الطريقةهذهتستخدم.بأنفسهم

بسهولة.الأعوادهذامستخدامويمكن.مختلفةوأطوال

اكتشاف!عواداهذهاستخدامعندالطلبةيستيم

وتعلمللنسبالأسا!ميةالمبادئوفهم.الحسابيةالعلاقات

والكسور.ص-واوالقسمةوالضربوالطرحالجمع

الرياضيةالمبادئفهمعلىالطالبالاعوادوتساعد

إذا،المثالسبيل..فقطحفظهامنبدلآالأسامحية

وكان،بطرف.ملتصقانأبيضانعودانو!

الأبيضالعودكانأحمر،عودلطولمساويينطولاهما

.2الريمثلالأحمرالعودفإن،أالرقميمثل

،لطرفطرفا.-الأوالعودالأحمرالعودوضعوإذا

العودفإنالفاغ..الأالعودلطولمساوئاطولهماوكان

الخواصمثل،الأوليةالحسابيةالخواصلمعرفةالأعواداستخداميمكن

يفهمواأنعلىالطلا!تساعدفلكي.والتوزيعيةوالتبادليةالترابطية

عودينوضعيمكنالتبادليةللخاصيةكمثال3*2-2*3أنمثلا

التالي:الشكلفيكماحمراءأعوادثلاثةفوقفاتحينأخضرين

للخاصيةكمثال3(8)4+2(8)34(+)482أنلتوضيح

أعوادوأربعةحمراءأعوادأربعةم!تورئمجموعةيمكن،التوزيعية

حمراءأعوادأربعةمنإحداهماتتكونمجموعتينإلىفاتحةحضراء

:أدناهالشكلفىكمافاتحةخضراءأعوادأرلعةمنوالأخرى

أمثالثلاثةيساويطولهلأن3،الرقميمثلالفاغالأخضر

لتمثيلأيضاالأعواداستخدامويمكن.الأبيضالعود

العودكانإذافمثلا.الأرقاممنمختلفةمجموعات

.6يمثلالأحمرالعودفإن3،الرقميمثلالأبيض

عنحقائقعدةيكتشفواأنالطلابويستطيع

توضع3عندمامثلاالأعواد.باستخدامالرياضيةالعلاقات

عودلطولمساويةوتكونطرفإلىطرفاحمراءأعواد

عودطولثلثىيساويالأخضرطولوكانداكنأخضر

الأعوادطولأنيعرفواأنيستطيعونالطلابفإن،أزرق

.الأزرقالعودثلثييساويالحمراءالثلاثة

تدري!رطرقإحدىبوصفهاالطريقةالمعلميستخدم

جورجزإميلىالطريقةهذهإلىتوصلتوقد.الرياضيات

ببلجيكا.ثوينمنالمدرسةكويزنير

سياسى.م(4491-1)878مانويل،كويزون

الفترةفى،الفلبينيالكومنولثرئيسمنصبشغلفلبيني

علىأشرفأم349وفي.وفاتهحتىام359من



لوريتزأبراهامفيدكونكويسلينغ،348

الأمريكىالكونجرسأقرهالذي،الفلبيناستقلالقانون

انتخبالتاليالعاموفى،الفلبينيالكومنولثلإنشاء

رئيسا.كويزون

اضطرأم،149فيالفلبيناليابانيوناجتاحوعندما

فىغواصةفيوهربكوريجدور،إلىللتقهقركويزون

.المتحدةبالولاياتالمنفىفيحكومةوشكلام،429

وقد،بنيويوركليكسارانكفيبالصلماتأم449وفي

التىكويزونمدينةفيودفن،الفلبينإلىجثمانهأعيد

له.تكريماعليهااسمهأطلق

علىالواقعةبالر،مدينةفىنكويزولويسمانويلولد

فىدرس.مدرسينوالداهح!ان.لوزونفيالشرقيالساحل

فىمتخصصئاتخرجحيثمانيلا،فيالدومينيكانمدارس

لنيلحاربالذيأضورياالجيمته!إلىانضم.القانون

ضدثمأولآ.الأسبانالفلبينحكامضدالاصعتقلال

أ!الجنراالثوريللقائدمساعداوأصبح،المتحدةالولايات

فيبهقامالذيالدوربسببوسجنأجينالدو،أميليو

الانتفاضة.

بنجاعالانتخاباتكويزونخاضأم09ءوفي

عضواانتحبأم709في.مقاطعةحاكممنصبلشغل

حزبإنشاءفىساعدوقد،فلبينيةوطنيةجمعيةبأول

منالفترةطوالالمسيطر.الحزبأصبحالذيالناسيوناليستا

اهندشبممصبكويزودشعلأم!51إلىأم609

قانونأقرأم619وفي.الأمريكيالكونجرسفيالفلبيني

ظل،رئيسهوأصئثويزون،فلبينىشيوخمجلسإنشاء

رئيساانتخابهتمعندماأم،349حتىالمنصبهذايشغل

التكوين.حديثةالفلبينيالكومنولثلحكومة

-)1887لوريتزأبراهامفيدكونكويسلينغ،

مواليةلحكومةرئيحمئاكان،نرويجيممياسيأم(.459

الثانيةالعالميةالحربخلالالنرويجاحتلواالذينللألمان

خائن،تعنىكويسلينغكلمةأصبحتام(.أ-459)913

نهايةشصى.الألمانيةالاحتلاللقواتمساعدتهبسببوذلك

بالرصاصر.رمياوأعدم،الحيانةبتهمةكويسلينغأدينالحرب

رتبةإلىوترقىبالجيح!والتحق،تلمارككويسليئفيولد

الوطنى،الاتحاد،السياسيحزبهشكلأم319وفي.نقيب

هتلرأدولفمعواجتمعالألمانىالنازيالحزببزعماءواتصل

النرويج،النازيونهاجمقصيربوقتذلكوبعد،أم049فى

الحكومةرديسمنصبقصيرةلفترةكويسلينغوشغل

للنازيين.العميلةالنرويجية

عالم.م(4771-4961)نسوافرا،كويسني

تطويرفيالإسهاماتأولىمنبعضاقدم،فرنسياقتصاد

الكتابمنمجموعةرئاسةتونىالاقتصاد.علم

نأاعتقدواوقدالفيزيوقراطيين،تسمىالاقتصادي!ت

وحاولوا،ألاقتصساديالنشاطتوجهالطبيعيةالقوانين

للنماذجمبكرةأشكالأوابتكروا،القوانينهذهاكتشاف

منمجموعاتأو،بيانيةرسوموهى،الاقتصادية

الأمة.اقتصادقطاعاتبينالعلاقاتتوضح،المعادلات

بينباسستمرارتتدفقالثروةبأنالقائلةالفكرةطور

المصدرهيالأرضأنأنصارهواعتبر،والمستهلكينالمنتجين

يمكنالتيهيوحدهاالزراعةأنواعتقدوا،للثروةأ!حيدأ

فيالمستخدمةالمواردمنقيمةأكبرمنتجاتتقدمأن

الجدولباسميعرفجدولفىكويسنىوتتبع.الإنتاج

الاقتصاديةالطبقاتبينالعلاقاتأم()758الاقتصادي

الثروةأنكيفوأوضحوالتجار،الفلاحينمثلالختلفة

الاقتصاد.امتدادعلىتدورالزراعىالإنتاجمنالمتولدة

وقبلبفرنسا،باريصقرب،ميريهفىكويسنيولد

الخاصالطبيبوكان،الطبدرسبالاقتصادالاهتمام

عشر.الخامسأ!يسالملكالفرنسيللعاهل

نحاتم(.0721-0461)أنطوانكوسميفو،

لهعشر.الرابعلويسحكمأواخرفىظهرشهيرفرنسى

بهازينوقد،الحدائقبهاتزينالنحتفيكثيرةأعمال

لويسفترةأذوأقأعمالهمعظمتعكسو.فرسايقصر

فيرغبتةالغنىالزخرفيأسلوبهيع!صكماالرائكلشر.

.والعزةالكرامةتحقيق

وتميل.النصفيةالتماثيلمنكثيراأيضاكويسيفوصنع

إلىالفنيةحياتهأواخرفيصنعهاالتيالتماثيلمنالعديد

أعمالفيمماأكثربحيويةتتميزوهى،الرسميغيرالطابع

الزينة.أغراضفيلامشخدامهاقبلمنصنعهاالتيالنحت

تنامىالذيالذوقالرسميغيرالطابعهذاويعكس

.ليونفيكويسيفوولدعشر.الثامنالقرنفي

الشمسحوليدورجداصغيركوكبالكويكب

بينالكويكبويتحركالأصغر.الكوكبأيفئاويسمى

،الكويكباتمنآلافوهناك.والمشتريالمريخمداري

نحوويوجدمنها.جديدةأعدادتكتشفولاتزال

لتصويرهكافيةبدرجةلايمكويكب000/03

الفلكعلماءتعرفوقد.الحجممتولمسطةبالتلسكوبات

أنهملدرجةالكويكباتهذهمن000.4مداراتعلى

تلكإلىوصولهاقبلوجودهاأماكنتوقعيستطعون

طويلة.بفترةالأماكن

ولأغلبهاأحجامها،فيكثيراالكويكباتتختلص

عرفماوأول،الكويكباتوأكبر.منتظمةغيرأشكال



934ندا،كويل

عامينايرأولفه:-اتموقدسيريز،يسمىمنها،

ومنسيريز.:ا..كم079نحوقطرهويبلغ،أم108

ويبلغوفستا.نو.وبالاسالأخرىالكبيرةالكويكبات

03نحوكما9عنقطرهايزيدالتيالكويكباتعدد

جدا.غامقةصخريةمادةمنمكونوأغلبهاكويكبا،

بيضيةمدارات.الكويكباتهذهمنكثيريتحرك

علىالتعرفتموص.الأرضمنأحياناتقتربالشكل

.الأرضمنيبةوهيوإيكاروسوهرمسوأبولوإيروس

شكلالكويكب01و.أم898عامفيإيروساكتشف

اكم.انحوضهوكم23نحوطولهويبلغ،منتظمغير

عام،الكويكباتهذهأصغروهو،إيكاروساكتشافوتم

ويبلغ،إيروس:منانتظاماأكثرشكلوله.أم949

واحد.متركيلونحوقطره

المشتريلجاذبيةص."ببطءالكويكباتمداراتتتغير

فيالتغييرهذايؤدوقد.الكبيرةالكواكبمنوغيره

الشظاياوتؤدي،تصادماإلى،طويلةفترةبعد،المدارات

.أخرىدماتإلىالتصادماتهذهمثلعنالناجمة

شكلفيالأرضسطحإلىالشظاياهذهبعضوتصل

الكويكباتتكونأنالمحتملومن.الشهابانظر:.رجوم

وماسيريزأنغير،التصادماتبهذهتكونتقدالصغيرة

غالئاتكونت:اوكرويةكبيرةكويكباتمنشابهه

التيذاتهايقةوبا،نفسهالوقتفيمنفصلةبطريقة

الرئيسية.الكواكببهاتكونت

الكويكبات05الكليةالكتلةتحديدالصعبومن

متأكدينغير!.اوعلماءمجهولآ،يزاللاأغلبهالأن

كتلتهاالعلماء..أويقدر.الكويكباتهذهكثإفةمن

.الأرضكتلةمن2بنحو

جمعيةأعضاءيطلقالذيالشائعالاسما!لكرز

أيضاعليهم-و.الغربفيالدينيةالأصدقاء

فيإنجلترافي.صالصاالنزعةنشاتوقدالصاحبيون،

أتباعهامعظمناليومأما،الميلاديعشرالسابعالقرن

العديدوكينياا-.إفيويوجد،المتحدةالولاياتيقطون

العالم.انحاءمعظمفيأصغرجماعاتوتوجد،منهم

الروحيةرب.اعلىالبدايةمنذالكويكرزشدد

الأوائلوطور،..تعاليمعلىأكدوامماأكثر،الداخلية

.المعاملاتاتولإجراللعبادةتماماجديدةأشكالأمنهم

مستعمرةبتأسيص!بن،وليمويدعىالكويكرزأحدوقام

الإنجليزللكويكرزملاذالتكون.أم682عامفيبنسلفانيا

فيرغبواوالذينمستمربشكلللاضطهادتعرضواالذين

،للمستعمرةرا-دبنوأصدرالجديد،العالمإلىالهجرة

اطنين.الدينيةالحرياتلحمايةأعلىمثلاكان

باعتبارهابأسرهاالحياةإلىالكويكرزينظر.العبادة

طقوسأداءلايلتزمونوهم،العبادةطقوسمنطقسا

لقاءاتفيبعفالأنشطةيؤدونوإنما.العبادةفيخاصة

معايتعبدونالكويكرزوكان.وسنويةسنويةوربعشمهرية

منلفتراتلهميتاحمكانأيفىالتجمعخلالمن

ينتظرالصمتهذاوخلال،بالصمتالجماعيالالتزام

علىسلطةبممارسةالربقيام،الانتباهمنبمزيدالمتعبدون

العالم.معاناةعبءكاهلهمعلىيضعوأن،حياتهم

أيبمقدوروكانء،العبهذااحتمالعنومسؤوليتهم

الصمتخلاللهأبلغتقدرسالةبأنيشعرامرأةأورجل

.الاجتماعفيبالحديثيبادرأن

اجتماعاتفىالإرشادمهمةدينرجليتولى

الانتظارمنفترةوبعدالكويكرز،يعقدهاالتيالأعمال

ويصغي،معينةمشكلةالدينرجليطرحالصامت

يكونأندون-يقومثمبشأنهاالاعضاءلاقتراحات

إلىتسعىمسودةبتقديم-منهمأيباقتراحبالأخذملتزما

إلىالوصولأجلمنالتصويتولايتم،المشكلةحسم

الأقلياتتشعرأنإلىالعمليةهذهتعستمروإنماحل،

ووضعهموقفهاسماععند-الأقلعلى-بالرضاالمعارضة

الاعتبار.موضع

لجمعيةالصارمغيرالتنظيميالهيكليالبناءأتاح

الحريةمنكبيراقدراالدوامعلىالدينيةالكويكرز

عنا!يةهذهوأسفرت،السنويةالإقليميةلاجتماعاتها

منمختلفةأجزاءفيللعبادةعديدةوأشكالروحيةأنماط

واللجنة.العالمفيأخرىومناطقوأوروباأمريكا

برمنجهامفيمكاتبهالهاللكويكرزالعالميةالاستشارية

للاجتماعاتللاتصالاتمركزبمثابةوهيبإنجلترا،

العالم.أرجاءمختلففيالعديدةالسنويةالإقليمية

السجن.،وليم،بن:أيضاانظر

انتخبأمريكيسيالممى(.أم-9)47دانكولل،

فاز.ام88!عامبوشجورجالأمريكيللرئيسنائبا

الحاكمالديمقراطيينمنافسيهماعلىبوشوشريكهكويل

ماساشوسيتسولايةحاكم،.دوكاكيسسمايكل

كويلمثل.الشيوخمجلسعضوبنتسينلويدوالسناتور

منالفترةفيالأمريكيالشيوخمجلسفيإندياناولاية

فىعضواانتخبقدالسابقفيكان.أبما-819989

برلمانيتين.فترتينامتدادعلىالامريكيالنوابمجلص

جيمسالكاملواسمه-كويلولد.المبكرةحياته

جدهكانإنديانا.بولايةبولسإنديانافى-كويلدانفورت

إنديانافيالصحفمنللعديدثرياناشرابولياميوجينلأمه

وأريزونا.



ئرطا،يللكوا035

ياندياناجرينكاسيلفيديبوجامعةفيكويلتخرج

الإجازةاونال.السياسيةالعلومفيمتخصصاام969في

إنديانافيإندياناجامعةمنأم749عامالقانونفي

مكتجيفيللقانونالليليةدراستهخلالوعمل،بولس

الضرائبقسمإدارةتولى.العامومدعيهاإندياناحاكم

-7491منالفترةوفي.للولايةالتالغالميراثعلى

برس،هيرالدهنتنجتوندمشار!صاناشراعملام769

تصدرها.عائلتهكانتصحيفةوهي

ما)949تكرمارلينمنكويلتزو!أم729وفي

ثلاثةوأنجباإنديانا،بولايةبولسإنديانامنوهي(،-

كورين.ماري،يوج!تبنجامين،دانفورتتكر:همأبناء

النواببمجلسعضؤاكويلانتحب.السياسيةحياته

شمالفيمقاطعةعنام789و7691فيالأمريكي

محافظتصوشيسجلالمجلسفىلهوكانإنديانا،شرقي

.مستمرةبصورة

الشيوخمجلسانتخاباتفيأم089فىكويلفاز

.إبيرتحقالسناتورالديمقراطىمنافسهعلىالأمريكي

عمل.أم869فيكويلانتخابوأعيدجونيور.باي

والمواردوالعم!المسلحةوالقواتالميزانيةلجانفي

كويلقامام829وفيأ!شيوخ،المجلسالتابعةالبشرية

فيالمشاركةقانونبوضعكنيدي.مإدوأردوالسناتور

الإدارةتامتبمقتضاهوالذيالوظائفعلىالدريب

تقديمفيالأعمالأصحابمعبالاشتراكالأمريكية

ويعانونللمهاراتيفتقرونلمنالوظائفعلىالتدريب

البطالة.من

أغسطسفيالجمهوريللحزبالقوميالمؤتمررشحه

بوش،منطلبعلىبناء،الرئيسنائبلمنصبام889

هذامنكبيرجانبتركزفوريا.خلافاالاختيارفجروقد

إنديانالولايةالوطنيالحرسفيكويلخدمةحولالخلاف

كانكويلبأناتهاموحه.أم-759أ969منالفترةفي

أ!طنى،االحرسبصفوفللاأضحاقعائلتهنفوذاستغلقد

ثما،اخفامياالحيشصفوففيتجنيدهبذلكوتجنب

أم(.أ-759)7ء9فيتنامحربفيالقتالفيالمشاركة

الوطني،الحرسصفوففىخدمتهعندافعكويلأنغير

الترشيحبطاقةفيوبمكانهبولقبتأييدواحتفظ

.للانتخابات

لخوضوكويلبوشتسميةأعيدأم،299عاموفي

المرشحينمنكبيرةهزيمةتلقياأنهماإلاالانتخابات

لآوالسيناتورأركنساسحاكمكلينتونبلالديمقراطيين

تينسي.ولايةمنجور

.الوقواق:انظر.طائرالكولل،

أدكساندراكوينجبال.جبالألكسالدرا،كوين

فيروسبمحميةلاندفكتوريافيجبليةسلسلة

لرفالغربيةالحافةامتدادعلىالسلسلةتقعأنتاركتيكا.

أعلىوهي،كيركباتريكقمةارتفاعويبلغ.الجليديروس

وهى،أخرىقمةوهناكمترا.52824،السلسلةفيقمة

المسطحة.البازلتيةبالقممتتغطىالتىفالا،قمة

شساكلتونإيرنعستالإنجليزيالمست!صشفاكتشف

تخليداالاسمهذاعليهاوأطلق،8091عامفىالسلسلة

السالغ،إدوأردالملكزوجةألكساندرا،الملكةا!ذكرى

أحافيرالعلماءاكتشف،9691عاموفيبريطاليا.ملك

الفقريةالسلسلةذاتالبريةالحيواناتأنتؤكدالمنطقةفي

الملايينمئاتمنذأنتاركتيكاقارةفيماوقتفيعاشت

خطقربتقعالوقتذلكفيكانتحيث،اسشواتمن

مداريا.مناخهاوكانالالمشواء،

هما،عملابنيمستعارأدياسم.إبي،ووين

لي.بومانفريدأم(829-أم09)5دانايفريدريك

منناجحينكاتبينأصبحااللذانأم(719أم09)ء

الأساسيالبطلهوكوينوإليري.أخحرياقصصكتاب

تحتكذلكنشراوقد.القصصيعالمه!افىابتكراهالذي

.روسبرنابىاس!ا

وتفرغا،نيويوركمدينةفيوأدانايمنكلوأط

عامالتحريقصصلكتابةمسابقةفيفوزهمابعدللكتابة

الرومانيةالقبعةسروهيالقصةهذهغدتوقدأم289

وقدلها.بطلاكوينإليرييبرزلهماروايةأولأم(29)9

للغزممتازةأمثلةبأنهاتتميزرواياتعدةذلكبعدكتبا

إليريبتأسيسوليدانايوقام.المحكمةالعقدذيالغامض

الأصلية،التحريقصصتنشرالتىماجازينكوينزميستري

رئيسوبوصفه.الكلامميكيةالتحريقصصنشروتعيد

بارزاإسهاماقدمكوينإليريفإنالمادةلاختياروقائماتحرير

رائجة.قصصاأمريكافىالألغازقصصتصيركي

تشاردوتكوينجزرجرر،تشارلوتكوين

علىالجزرتقعألاسكا.جنوبفيجزر()سلسلةأرخبيل

لكنداالغربىالساحلمنكيلومترأ06حواليبعد

كندا.فيالبريطانيةكولومبيامقاطعةمنجزءاوتشكل

منالسلسلةوتمتدالسيا!مية(.)الخريطةكنداانظر:

وتشغلمتر،كيلوا..حوالىلمسافةالجنوبإلىالشمال

منوتتكونمربعا،متراكيلو9)097حواليقدرهامساحة

جراهامجزيرتاكبراها،وعرةجزيرة051حوالي

بسببنسبياالبردخفيفالمنطقةفيوالشتاء.ومورسبى

الدافئة.المحيطتيارات
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والمستكشفبيريزخوانالأسبانيمنكلزأر

القرنمنالسبعينياتفيالجزركوكجيمسالبريطاني

إلىارحلاتانقطعتالتاريخذلكومنذعشر.الثامن

المستكشفزارهاعندما،1787عامحتىالمنطقة

ويسمى.سفينتهباسموسماها،ديكسونجورجالبريطاني

منعاليةنسبةويشكلونالهايدا،الأصليونالسكان

معيشتهمفيالسكانمعظمويعتمد.القليلينالجزرسكان

ويقع.الخشبومصانعالأسماكمصانعفيالعملعلى

.جراهامجزيرةفىالإقليمىنايكونمتنزه

جبالسلسلةمودكوينجبال.!جيالصد،كوين

أنتاركتيكاعبرجبالمنجزءاتشكلأنتاركتيكافىوعرة

الاتجاهفيالسلسلةتمتدبأكملها.القارةتخترقالتي

روسرفمنمتركيلو008لمعسافةالشرقيالجنوبي

المنطقةوفي.الجنوبيةالقطبيةالهضبةحافةإلىالجليدي

عدةعلىالمنطقةوتشتمل.كبيرةحجريفحماحتياطات

عنالسلسلةفيالقممبعضارتفاعويزيدمثالج،

روالدالنرويجيالمستكشفاكتشفوقدمتر.0004

الملكةاسمعلىوسماها1191عامفىالسلسلةأموندسن

النرويج.ملكالسالغ،هاكونالملكزوجةمود،

نيولمماوثفيكوينبياننهرضفافعلىمدينةكودئييان

علىتقع.نسمة349242السكانعددبأستراليا.ويلز

كم325بعدعلى.الأستراليةالعاصمةأراضيحدود

سيدني.منبالقطار

قطعانبتربيةكوينبيانمقاطعةفيالمزارعونيقوم

وزراعةالصوفإنتاجبينيجمعونأو،والأغنامالأبقار

الصوفغزلالمدينةفيالثانويةالصناعاتوتشمل،القمح

الهندسيةوالمنتجات،والإسمنتالطوبوصناعة،ونسجه

بصورةكوينبيانمدينةوترتبطالملاب!.وصناعة،الخفيفة

كانبرا.نمومعسريعةبصورةتنمووهىبكانبرا،وثيقة

الخطابة،لفنرومانيمعلمم؟(9ءم؟-)35كويئتليان

عشرأثنيفييقعالذيالخطيبتدريببعملهاشتهر

منالجمهور،مخاطبةعلىللتدريبكتابوهومجلدا،

الرشد.سنحتىالطفولة

العريضةالخطوطالكتابهذافيكوينتليانوضع

والتدريبالنطاقوالعريضالعامالتعليم!نيجفلبرنامج

شددكما.الاخرينإقناعوفنالمعانىعلمفىالمتخصص

ووازععاليةفنيةيتمئبهقدرةأنينبغيالخطيبأنعلى

لبعفموجزاتقويماالكتابواستعرض،كريمأخلاقي

تدريبحقلتناولواالذينواللاتينيينالإغريقالكتاب

منالعديدفيهذاكتابهأثروقد.الشبانالخطاء

عصرأدباءخاصةوبصفة،اللاحقةالأدبيةالشخصيات

النهضة.

كالاجرسفيكوينتليانوسفابيوسماركوسولد

روما،فيتعليمهوتلقىبأسبانيا،كالاورا(الان)وتدعى

السبعينياتفيهناكالخطابةلفنرائدامعلماوأصبح

.الأولالميلاديالقرنمنوالثمانينيات

من!جموعةكوليزبري!ؤاسد.قواصكدكويدزيرجم!،

باشرافوضعتوقد،الملاكمةلمبارياتالخصصةالقواعد

ذلكفيالمبارياتوكانتأم867عامكوينزبريماركيز

الإنجليزيالرياضىوقام.عاديةبقبضاتتؤدىالوقت

محللتحلكوينزبريقواعدبوضعتشيمبرزجراهامجون

وقد.ام853لعامالمقننةلندنجائزةحلبةقواعد

فىأم872عاممرةلأولالأولىالقواعداستخدمت

تقسمأنعلىالقواعدهذهوتنص،بلندنأجريتمسابقة

كلوبين،دقائقثلاثجولةكلمدة،جودلاتإلىالمباراة

كما،واحدةدقيقةتستمر،راحةفترةوالأخرىجولة

للقفازأت.الملاكمينباستخدامتقضي

الملاكمة.:أيضاان!

ظلمناطقكوينزلاند(؟).لايةأسترالياانظر:كويدرلائد.

المطر.

يبلغالإكوأدور،بجنوبيالأنديزجبالفيمدينةعويئكا

يتصدرتجاريمركزوهي.نسمة521)604سكانهاعدد

منتجاتهاومن.البنميةالقبعاتإنتاجفيالإكوادورمدن

صناعةفييستخدمالذيالكيناشجرقلفالأخرىالهامة

إلىبالإضافةوغيرهاالقاطور،وجلود،والذهب،الأدوية

وقد،بضائعهمالهنودفيهيبيعسوقوبالمدينة.الإطارات

.أم557عامالمدينةهذهالأسبانيونأسس!

لحكومةالمشخباراتوكالة.ك!.ك!.!بي.!جي.الكي

جمععنمسؤولةكانت)السابق(السوفييتيالاتحاد

.الأخرىالبلدانعنوالعسكريةالسياسيةالمعلومات

بأمنعادةوتتعلق،استخباراتالمعلوماتهذهوتسمى

الفسادحالاتتتقمىكانتأنهاكماوأسرأرها.الدولة

السوفييتي.الاتحادداخلعالمستوىعلى

قوةتدير.بي.جيالكيكانتام199عاموحتى

حاكماالشيوعيالحزببقاءعلىللمحافظةسريةشرطة

ومراقبةالمسؤولينلكبارخاصةحراسةولتوفيرللبلاد،

.بي.جىالكيفإن،الأخرىللبلادبالنسبةأماالحدود.

لمساعدةسريةعملياتمشارتحتالمعلوماتجمعتولت
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أ!لاتحادالصديقةالسيامميةالمنظماتأوالحكومات

اكتىالحكوماتمعارضيلمماعدتأنهاكما.السوفييتى

وفيسيا!متها.فيأصمموفييتياالاتحادمعتختلف

بالاشتراك.بي.جيالكيرئيسقامأم199أغسطس

فاشلةبمحاولةالشيوعيالحزبمسؤوليمنعددمع

القادةأطاحالمحاولةتلكوبعد،الحكمعلىللسيطرة

إعادةفىوبدأوا.بي.جىالكيبرئيسالسوفييت

وإلغاءالشيوعيالحزبأنشطةإيقافتمكماتنظيمها.

وكالاتعدةعلىاختصاصاتهاووزع!الوكالة

السوفييتىألاتحادتفككام199عامنهايةوفى.صغيرة

مستقلة.دولعدةإلى

قوةوهيتشيكا،يسمىكانمما.بى.جيالكيانبثقت

عاموفي.أم179سنةفيتأسيسهاتملمسريةشرطة

تحملالمي،.بى.جىالكيبالمسممعروفةأصبحتأم549

أمنلجنةبمعنىالروسيةالكلماتمنالأولىالحروف

الدولة.

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.طبالكى،

)الطب(.

83242سكانهاعددفلوريدافىمدينةوستعي

اطتحدةالولاياتجنوبفيمدينةأقصى.نسمة

كما6.بعدعلىتقعمرجانيةجزيرةوهى،الأمريكية

محطةوبهامنتجعوهى.اشئيسيالبرغربيجنوبتقريبا

كماا04يقاربماوستكىوتبعد.الصواريخإطلاق

كوبا.شمالفقط

عشرالتاسعالقرنمناسحبعينياتمنابتداءأصبحت

وحفظالصيدوصناعةالسيجارلصناعةمهمةالميلادي

علىحديدسكةخطبنيأم129عامفي.الأغذية

الرئيسىبالبروستكيلربطالمياهفوقنصبتجسور

.المتحدةللولايات

فييعيشالببغاواتمننوعالكيادبغاءييغاء.الكيا،

،با!أخ!صوت.الجبلسيدأيضاويسمىنيوزيلندا

يقضيأحمر.جناحيهتحتالواقعالجزءلونيكونبينما

فيالشتاءوفصل،الجبالفيالصيففصلالكياببغاء

وجثثوالفواكهبالحشراتويتغذى.المنخفضةالأراضي

والأغنامالحملانبمهاجمةعرفوقد.والغزلانالأغنام

وفى.ال!طيتينحولاسمميكةالشحمطبقةليأكل،المريضة

وتصبح،عليهيقعشيءأيالكياببغاءيأكلالمأهولةالمناطق

وكثيرا.الطعامعنبحثهافيوأليفةجريئةالببغاءطيور

.الأرضعلىماتمشي

الببغاء.:أيضاانظر

.قويمعقوفمقارلهاليوزيلندياليهاببغاء

زورقماحدإدىالكياكقاربيشبه.قارب،الكياك

لهولكن(،بمجدافيقادضيقخفيفطويل)زورقال!ضو

صغيرةفتحاتأربعإلىفتحةمنوللسطح.مقفولسطح

كليحمل.الكياكراكبوفيهايجلسالأركمان،تسمى

واحذا.شخصاركن

لهمجدافاويستخدمالأمامإلىالكياكراكبتحجه

وسطحهاالكياكقواربتسير.طرفك!!فيراحة

وأ،البلاستيكمنرفرفلهاالماء.سط!منبالقرب

تماماالرفرفينطجق.بالركنملتصقللماءمضادالنيلون

الماء.دخولدونويحول،الكياكراكبحول

ومنطولآم5إلى4منالكياكقواربأبعادتتراوح

كجم.03إلى15مابينوتزنعرضا.سم85إلى06

وممكنة.سهلةالمناورةعمليةالكياكووزنشكليجعل

الزجاجية.الأليافمنالكياكقواربغالبيةتصشع

7!!د*!3-!-ل!?-ى؟ى"ش،س-?3.ير*!ى!ك!طى؟!3

صغيرةفتحةفىالكياكراكبيجلس.ضيقخفيفالكياكقارب

فىالمس!إلعريض()الجرءراحةلهمحدافاويستحدمالركنتسمى

جادا.الركىللماءم!ادرلرفيخمط.طرفكل



السنينآلافقبلالكياكقواربالإسكيموبنى

.الأخرىوالحيوانات،الأسماكصيدفيواستخدموها

الفقمةجلدأو،الرنةجلدتصئمنالأيامتلكفىوكانت

فيالكياكقواربتستخدم.خشبيإطارعلىالمشدود

للسباقأو،والاستجمامالنشاطلتجديدالحاضر،الوقت

الكياكسباقاتأحديسمى.الأوليمبيةالألعابفيكما

بهاالتيالأنهارفيويقام.الأبيفالمتعرجالماءسباق

الإسيهمو.:انظر.منحدرات

الصخورفيعادةيوجدفاغأزرقمعدنالكياليت

.المتحولالصخر:انظر.المتحولة

ويتشكلطول،30312هيللكيانيتالكيميائيةوالصيغة

المعدنويأخذشمديد.وضغطعاليةحرارةدرجاتتحت

فيسطحهقوةوتتباين،ومسطحةطويلةبلوريةحزمشكل

إفريقياولثرقأسشراليافيالكيانيتويوجدصلادتها.

.المتحدةوالولاياتوالهند

وبعض.الحرارةلمقاومتهعازلةمادةالكيانيتويستخدم

تكونوالسيراميكالزجاجصناعةفىتستخدمالتيالأفران

أحجارإلىالشفافالكيانيتويقطع.بالكيانيتمبطة

الحلي.فيلاستخدامهكريمة

.الجنوبجهةمنإفريقيافيبقعةأبعدأصلاسعيب

نحوبعدعلىإفريقيا،بجنوبالكابمقاطعةفيوتقع

ونحو(،تاون)كيبالصالحالرجاءرأسشرقيكما05

منها.الجنوبإلىكم05

بريتونكيبجزيرةتطل.جزيرة،بريتونكيب

سكوتيا،نوفامقاطعةفيلكندا،الأطلسيالساحلعلى

سدسنحووتغطي2.أكم.31!1مساحتهاوتبلغ

منجزءوالبحيرةدور،براستسمىمالحةبحيرةمساحتها

.الأرضداخلذراعشكلفيوتمتد،الأطلسيالمحيط

طريقوبها.كثيرةمداخلذووعرساحلوللجزيرة

الشماليالجزءفييتعرج،كابوتطريقيسمىللسيارات

لمتنزهالجميلالساحليللطرفمحاذيا،الجزيرةمن

،بريتونكيبوترتبط.الوطنيبريتونكيبمرتفعات

ممرعلىأنشئحديديةسككوخطبطريقسكوتياونوفا

.أم559عامالحجرمن

بريتونكيبسكانأرباعثلاثةنحويعيش.السكان

المدنمنمجموعةفي،نسمة0006621عددهمالبالغ

سكاننصفنحووينحدر،بىوجليس،سيدنىبينتمتد

عرقية،أقلياتبينهموتوجد.أسكتلنديأصلمنالجزيرة

وتشمل،الفرنسيةيتحدثونالذين،الأكاديينتشمل
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مدنكبرىثالث،سيدنيومدينة.الأصليينالأمريكيين

بيجليسالجزيرةفيالأخرىالمدنوتشملسكوتيا.نوفا

ماينز.وسيدنيسيدنينورثوونيووترفورد

لإنتاجمر!ا،بريتونكيبجزيرةكانت.الصناعة

المحافظاتبينالفولاذوالحديدالحجريالفحموصناعة

ونوفافاوندلاندونيونيوبرنزويكوهيالأربعالأطلسية

الفحممناجمبفضلوذلكإدوارد،برنسوجزيرةسكوتيا

بعدبسرعةالصناعةهذهتدهورتوقدبها.الغنيةالحجري

مصادرأماأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

الخشبلبصناعةعلىفتعتمد،الانالرئيسيةالدخل

منأيضاالجصويستخرج.والزراعة،والسياحة،والورق

.الجزيرةمناجم

فيالباسكقبيلةمنالسمكصيادوكان.تاريخيةنبذة

السادسالقرنأوائلفيبريتونكيبجزيرةيزورونأوروبا،

أوأئلفيالجزيرةعلىالفرنسيونسيطرثم،الميلاديعشر

سيطرتأم،763عاموفي.الميلاديعشراسمابعالقرن

الجزيرةصارتثمسكوتيا،نوفاجزيرةعلىبريطانيا

أم082عاموفي.ام784عاممنفصلةبريطانيةمستعمرة

آلافالجزيرةفيواستوطنسكوتيانوفابمتوحيدهاأعيد

الثامنالقرنتسعينياتبينأسكتلندا،منمعظمهمالناسمن

وأخذت.الميلاديينعشرالتاسعالقرنوثلاثينياتعشر

فينشاطهاتستعيدوالفولاذوالحديدالحجريالفحمصناعة

أقيمت،العشرينالقرنسبعينياتوفي.العشرينالقرنأوائل

سيدني.منطقةفيجديدةأخرىصناعات

سكوتيا.نوفاأيضا:انظر

حيثإفريقيا،لجنوبالدستوريةالعاصمةطولىكيب

661.854سكانهاعددويبلغ.البرلمانجلساتبهاتعقد

.431.986.1الكبرىتاونكيبسكانوعدد،نسمة

هيالقضائيةوالعاصمةبرشوريا،فهي،الإداريةالعاصمةأما

بلومفونتين.

ولماأيضا.الغربيةالكابمقاطعةعاصمةتاونكيب

فقدإفريقيا،جنوبفيبيضاءمستوطنةأولتمثلكانت

أجملمنتاونكيبومدينة.الأمالمدينةأهلهاسماها

أقصىفىالتيبل،جبلسفحعلىوتقع.العالمفيالمدن

فىموقعهامنهاجعلوقد.الغربيمالجنوبيالقارةطرف

فيهتشرفملائمامكاناوالاطلسيالهنديالمحيطينمجمع

وأوروبا.آسيابينالعالميةالملاحةطرقأهمعلى

المدينة

معلمأبرزيعتبرالتيبلجبلحافةعلىالمدينةموقعإن

المدينةمنكلاالكبرىتاونكيبمنطقةوتشملفيها.
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لمحدسأ،حتماعات1وقاعاتم!!افتصمتاودكيبفيالملدينةقاعة

إدارتها.شهولىالديالمديخة

بقيةمعبيفولصرشمنطقةالأطلسيساحلوضواحي

جزيرةبشبهعامةيعرفالإقليماوكل.ال!خرىالضواحي

.الكاب

منتبدأهكتارا.03303مساحةعلىالمدينةوتمتد

إلىثم،الشرقفيكرايفونتينإلىالشمالفيبلوبرجستراند

مدخلعندرولنجزيرةوتقع.الجنوبفىبوينتكاب

الأطلسيالمحيطعلىالمياهحرارةدرجةوتكونخلئتيبل.

.الشرقفيبيفولصرمياهمنأبرد5ءح!حواليالغربفى

تنحصرإذامشصلاحها،تمقدالاراضيمنكثيرانجد

مامبانيهاتتنوعحيثوالمرفأ،التيب!!جبلبينفيماالمدينة

والقديم.الحديثب!ت

الشواطئأجملالأطلسيالمحيطسساحلعلىونجد

درايف،بيكهناالجذابةالمناطقومن.الطيعيةوالمناظر

وفم!،سايمنزتاونمثلبيخلئفولسمدنمنوغيرها

وموزنبيرج.،هويك

مثلالبولاند،مدن،ال!صابجزيرةشبهشرقىوتقع

بزراعةتشتهروجميعهاوفرانشوكوبارلأشتلنبوش

أراضيفتوجدالجزيرةشبهشمالىفيأما،الفواكه

القفوغيرهينتجحيث،مالمسبريوسطفيسوارتلاند

الغذائية.الحبوبمن

التيالنباتيةتاونكيبحدائقهناك.مهمةمعالم

بينمابناؤهاتمالتيأغلعةواأم،652عامأنشئت

يسمىمسحدرأسفلتقعتاودكي!مديمةحواحىم!بوينتلمي

التيبل.حسلذسىاجسار،اإلىلعيدا،.الأل!درأس

إفريقياجنوبمبانيأقدموتعد،أم6661-967

فيأم685عامأقيمتالتيكونستانتياوجروت،القائمة

فىمستوطنةأقدموهي.درشتلفانسيمونالحاك!احقل

الكروممزارعأقدممنيعدالحقلوهذاإفريقيا.جنوب

هواءطاحونةأيضمئا،المدينةفيالمهمةالمعالمومن.هناك

وتذكارام،697عامديفلقمةسفععلىالمبنيةموسترت

تخليداأم219عاموأقيم.نفسهالمكانفيرودس

.الكابمقاطعةوزراءرئيسرودسسيسيللذكرى

أجرىحيثلثمور،جروتمستشفىأيضاوتوجد

عامالقلبلنقلجراحيةعمليةأوللرناردكريستيان

.ام679

والتنوعللغنىانعكاسبأنهمالسكانيتميز.السكان

مينالسكاننصفمنوأكثر.المدينةلتراثالتاريخي

ملايويومنهم،مختلفةعناصرمنسكانوهما!للونين،

عشرالسابرالقرنفيعبيداأجدادهمكانالذينالكاب

علىبوكابمنطقةفيالملايويينحيويوجد.الميلادي

الملونينمنأخرىأعدادتسكنكما.ديفلق!ةمنحدرات

فييسكنونوهمأم،749عاممنذميتشلسهلفي

منالمنحدرونالبيضويشكلستة،رقمالمنطقةفيالعادة

منوهم،المدينةسكانمن%82حوالىأوروبيأصل

حوألينجدكما.وإنجليزية،وهولنديةوألمانيةفرنسيةأصول

،الكابإقليمشرقمنالكوهساالسودالسكانمن%أ4
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المدينة،هندسةوتعكسالهنود.منأقلأعدادبجانب

الثقافي،التمازجعمقوديانتهاوملبسهاوطعامها،

الأدياننجدإذ.فيهاوالاجتماعي،والوطني،والعرقى

وتسود،والهندومسية،والنصرانية،الإسلابمهيالألم!اسية

تاونكيبمدينةوتزدهروالافريكانيةالإنجليزيةاللغات

مواطنيهامنكثيرعارضحيثالتحرريةبالأفكارأيضا

العنصرية.التفرقةسياسة

مدرسةأقدمإفريقياجنوبكليةتعد.والثقافةالتعليم

تطورتثمام،982عامافتتحتوقدإفريقيا.جنوبفي

جامعةصارتحتىالمدرسةهذهمنتاونكيبجامعة

جروترودسضيعةفيتقعوهي.أم189عامف!مستقلة

الجنوبي.الكرةنصففيالجامعاتأقدممنوتعدشمور

كيبفيالأفارقةلأبناءمدرسةأولافتتحتولقد

لأبناءمدرسةأفتتاحذلكوتلا،ام658عامتاون

منكثيربالمدينةفإنواليوم.أم663عامالمستوطنين

الهجرأطفالمنكثيراولكنوالثانويةالابتدائيةالمدارس

نظاميا.تعليمايتلقونلالهاالمجاورةوالقرى

السكانثقافاتتنوعخلالمنالمدينةتاريخأيضاونرى

منوالعديد،مكتبةخمسينمنأكثرفيهاتوجدإذفيها.

مسرحمجمعيقدمكما.الفنيةالعرضوصالات،المتاحف

والموسيقىوالباليهللأوبراعروضابوكسترومسرحنيكومالان

المزدحمةالشوارعمنعدداهناكونجد.المسرحيوالفن

باريد.وجراندماركتجرينفيكمابالأسواق

،للبرلمانمقراتاونكيبمدينةأصبحت.الحكمنظام

وقد.أم019عامفىإفريقيالجنوبدستوريةوعاصمة

مشويا(الجلساتفيهتعقدالذيالمكان)هوالبرلمانمقربني

ودفيفيقع،الدولةرئيسمكتبأما.أم885عامفي

مجلصأيضاوهناك.البرلمانمبنىمنبالقربهويستواين

المدينة.لإدارةتاونكيبمدينة

جنوبفيميناءأكبرثانيةتاونكيبتعدالاقتصاد.

علىالمطلالامشراتيجيلموقعهاونؤا.ديربانبعدإفريقيا

جنوبنافذةصارتفقد،والتجاريةالملاحيةالطرقأهم

آمنامرسىيوفرالمرفأوكان.قرونلعدةالعالمعلىإفريقيا

جافةأحواضمناللازمةباحتياجاتهاويمدهاللسفن

عملياتمنوغيرهاوتبريدوشمحنووقود،للصيانة

القديمةالأرصفةمناطقلتطويرخططوهناك.ضرورية

عبرتصدركانتالتيالسلعأهمومن.المدينةفيوتأهيلها

والفواكه،،والأسماك،والنحاس،الألمحبستوس:تاونكيب

إليهاالوأردأما.والصوف،السودانيوالفولوالكركند،

والمنتجاتوالالات،السياراتغيارقطعشملفقد

البترولحاملاتالسفنرسوبجانبهذاوالأرز.الصناعية

السويس.قناةعبورتستطعلاالتيالعملاقة

فيالزراعةعلىيعتمد،متنوعاقتصادتاونكيبوفي

حولكثيراأليومالصناعاتتطورتوإن،الاولالمقام

الكيميائيةالموادالصناعاتتلكضمتوقد.المدينة

والجلودوالأثاثاتالفواكهوتعليبوالمتفجراتوالملابس

اسمياحةتزدهركما.والطباعةوالبترولالسياراتوتجميع

فييشتغلونالسكانمنكبيراقطاعاونجد.المدينةفى

الختلفة.الحكوميةوالمؤ!سساتالخدماتمرأفق

جدا.وفيرةف!،الكهربائيةوالقوةبالمياهيختصوفيما

الطاقةلتوليدالنوويكوبيرجمفاعلإفريقياجنوبوتملك

الدوليمالان.د.فمطارويخدم.المدينةغربيشممالفي

الجوية.إفريقياجنوبخطوطشبكةتاونكيبفي

تربطالتيالفخمةالأزرقالقطارخطوطأيضاوهنالك

وبريتوريا.جوهانسبرجمعتاونكيب

البحرمناختاونكيبفييسود.والسطحالمناح

ولكنشتاء.ممطرودافئصيفاجافحارالمتولممط،الأبيض

تعرفلغمرقيةجنوبيةباردةرياحمنأيضاتعانىالمنطقة

فيتؤثرجافةحارةرياحأيضاوهناك.كيبدكتورباسم

.بيرجرياحباسموتعرفالمنطقة

وهيبقنواتلتتصلالمنطقةفيالرئيسيةالأنهاروتمتد

ليسبيك.ونهرديبونهرالأسودالنهر

فينباتيةفصيلة2و006منأكثرهناكأنمنوبالرغم

قدالأصيلةوالحيواناتالنباتاتمعظمنجدأنناإلا،المنطقة

طبيعية.محميةاليومالتيبلجبلمنطقةوتعد.أنقرضت

توكايوغاباتالنيولاندزمثلمحميةأخرىمناطقوهناك

أقصىفيتقعالصالحالرجاءرأسمحميةنجدحينفي

.الجزيرةشبهجنوب

تاريخيةنبذة

تاونكيبمدينةمنطقةعمرأنالجيولوجيونيعتقد

جاءتوقدسنة.ملايينسبعةأوستةنحوإلىيمتد

قاعفيوالطينوالطفلالرملترسباتمنالمنطقةتكوينات

ذلكبعدالبحر.سطحفوقلمستوىاندفعتثمالبحر،

تدريجياعنهاونتجتشديدةلتعريةالتكويناتتعرضت

اليومتسودالتيالجرانيتوجبالالرملىالحجرتكوينات

.تاونكيبفي

العصرفىالكهوفسكانأنالمؤرخونيعتقدكذلك

منتاونكيبمنطقةفىيقطونكانواالأولالحجري

بحواليبعدهمجاءوقدسنة.0002015حوالي

الو!حيط.الحجريالعصرسكانسنةء7و...

المنطقةفيعاشسنة،.00028حواليومنذ

في!إنسانبقاياأنالاثارعلماءويعتقد.السانجماعات

الخويخوينجماعاتأما.سنة000.51عمرهاهويك
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فيمرةلأولوصولهمعندالأوروبيونوجدهمالذين
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رأسحولديازبارتلوميوالبرتغاليالرحالةأبحروعندما

ثمالعواصفرأسسماه،ام488عامفيالصالحالرجاء

الرجاءرأسسماهحينجونالبرتغالملكتسميتهأعاد

ثرواتإلىعبرهالوصولفييأم!كانلأنهذلكبمالصالح

هوآخر،برتغالىرحالةاطمطقةزارأم305عاموفياسيا.

عامفىوسالداناسقيامحطةوسماهاسالدانا،داأنطونيو

فرانسيسالسيرالإنجليزيالرحالةبعدهجاءام058

فاناسمههولنديملاخأم306عاموأعقبه،دريك

نأبعدتيبل()خليجبيتيبلالمنطقةوسمىممبلبيرجن،

المسطحة.القمةذاالتيبلجبللماهاقدكان

كيبأسسمنأولأنإلىيشيرونالمؤرخينولكن

وصلالذي،ريبيكفانجانالهولنديالمكتش!هو،تاون

لشركةتموينمحطةلينشئاأ652عامأبريلفيهناك

بفندقتعرفتاونكيبتزالوما،الهولنديةالشرقيةالهند

علىواستقرواالمزارع!تالمستوطن!!أولجاءثمالبحار،

بمسةوبعده!أم،658عامفىليسبيكنهرضفاف

منالقادم!!الإفريقيينمن004حواليوصلواحدة

إلدونيسيا.منأحمالةأمنالمزيدامشجلبثم.إفريقياغرب

أضفوافقد،البروتستانتفرنسالاجئو،الهوجونوتأما

.أم688عامإليهابوصولهمفرنسيةسمةتاونكيبعلى

-أ597بينماتاونكيبمدينةالبريطانيوناحتلوقد

مشواتالثلاثتتعدىلاقصيرةفترةوخلالأم308

استردهاولكنبتافيا،جمهوريةإلىالمدينةأعيدت

تاونكيبمنطقةالهولنديونسلمثم.أخرىمرةالبريطانيون

أعلن،أم983عاموفي.أم481عامفيبريطانياإلى

تاونكيبمقاطعةأصبحتثم،تاونكيببلديةمجلس

الح!صمةهذهأنيعنيمما،مستقلةحكومةأم872عامفي

أسشؤونامعظمافىضاراتهاإصداريمكنهامحلياالمنتخبة

البريطانية.الحكومةإلىاشجوعدونبهاالخاصة

،الكاب؟جان،ريبيكفانجبل،التيبل،أيفا:انظر

مقاطعة.

الحيواناتمننوعالكيبحيوان.دحيوان،الكيب

والموطن.العذبالماءمنبالقربتعيشالتيالقارضة

الجنوبية.أمريكاجنوبيهو،الكيبلحيواناتالأصلي

أجلمنمزارعفيليربىأخرىللدانإلىأدخلولكنه

فراءوتستخدم.الكيبفىوباسعمالفروويدعىالفراء.

طعاملحمهمنويصنع.والقفازاتالمعاطفلعملالكيب

ال!ليفة.الحيوانات

وقد.الحموبيةأمريكا!ىلشأتحبمةمائيةقوارصالكيبحيوانات

كحم.أ.إلىورلهايصل

غطاءمع،أسفلمنوناعمكثيف،بنيفرووللكيب

وأقدامصغيرتانأذنانوله.طويلخشنشمعرمنخارجي

وذوخطمالإوز(،كأقداموترات)ذاتمكففةخلفية

نحوالذيلويمثلالشعر.قليلطويلوذيلبيضاءذؤابة

وزنيبينوقد.سم001يبلغالذيالجسدطولنصف

كجم.01البريةأحجباحيوانات

البحيرأتضفافطولعلىالكيبحيواناتتعيمش

صحوهاأوقاتمعظموتقضيوالأنهار،والبركوالجداول

بصحورةوتتغذىوالغوصالسباحةفيبارعةوهيالماء.في

إلىأربعةمنالكيبإناثتلد.المائيةبالنباتاترئيسية

.مرةكلفىالمتوسطفيصغارخمسة

مزارعمنالكيبحيواناتمنالكثيرهربولقد

فيخطيرةافةأصبحتوقد.البريةفيالانوتتوالدالفراء،

وجنوبإفريقياوشرقيأوروبامثل،العالممناطقبعض

الأنهارضفافتضعفوهي.المتحدةالولاياتشرقي

باستهلاكهاالبيئيالتوازنوتقلبالجحور،بحفروالقنوات

تلفاأيضاوتسبب.المائيةالنباتيةالحياةمنكبيرةلكميات

السكر.وقصبالأرزلمحصولي

رئيسيةجزرعشرمنيتألفإفريقىبلدوودب

الرأسأيضاوتسمى.صغيرةجزرخمسإلىإضافة

حواليويبعدالأطلسىالمحيطفىالبلدويم!ذاالأخضر.

داخلالسنغالعاصمةداكارمنالغربإلىكم065

الإفريقية.القارةأراضي

نسمة000.043حواليفيردكيبسكانتعدادبلغ

كم330.42الإجماليةأراضيهوتببمساحةأم699عام

وتغطىالبلدهذاجزرأكبرتياجوساوجزيرةوتعد

جزيرةتليهاثانيتها،أنتاوسانتووتعد2كم299مساحتها

فيسنتوساوومييونيكولوساوثموفوجو،فيستا،بووا
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الأخضر(الراس)جزر

وطنيةاطروصممةإ

البحرسطحمستوىعنلارلالاع

جزيرةأنبالذكروالجديرلوزيا.سانتاجزيرةثموبرافاوسال

.بالسكانمأهولةغيرالأخرىالخمسوالجزرلوزياسانتا

المدنوكبرىفيردكيبعاصمةوهيبرايامدينةوتقع

حوالىسكانهاتعدادويبلغتياجوساوجزيرةفى

حكم.مهمتجاريومركزمرفاأنهاكمانسمة000.94

إلىعشرالخامصرالقرنستينياتمنالجزرهذهالبرتغاليون

علىالجزرهذهفيهحصلتالذيالعاموهوام759عام

استقلالها.

فيهينتخبجمهوريبلدفيردكيب.الحكمنظام

عضوا97عددهمالبالغالتشريعىالمجلسأعضاءالشعب

المجلسهذاويقوم.الوطنيالشعبمجلسالمجلسويسمى

الحكومةالوزراءرئيسيترأسالوزراء.رئيصباختياربدوره

أعضاء.عشرةمنيتكونالذيالوزراءمجلسويعين

بوساطةانتخابهويتمالدولةرئيسمنصبالرئيسويشغل

الأوليدعىسياسيانحزبانفيردكيبفىيوجد.الشعب

إقرارحركة:والثانيفيردكيبلاستقلالالإفريقىالحزب

)بي.حزبمععلاقاتالأولللحزبوكان.الديمقراطية

إلىيقعإفريقيبلدوهيبيساولغينياالتابعسي(.جي.أي

فيرد.كيبمنالشرقيالجنوب

فيردكيبسكانمن7%0ينحدرحوالي.السكان

الأفارقةيشكلكما،مختلطةوبرتغاليةإفريقيةأصولمن

فيردكيبفيالمعيشةومستوى.السكانبقيةالسود

لايستطجعونالسكانمنالعديدإنإذكبير،لحدمنخفض

معيشتهم.لكسبالعملفرصإيجاد

مجالفي)ومعظمهاالبلادفيالرئيسيةالصناعاتتمد

وعانتزهيد.بدخلالعمال(الأسماكوصيدالزراعة

معظميعانيكماعديدةولسنواتمراراالمجاعةمنالبلاد

القرنمنتصفومنذ.التغذيةسوءأمراضمنالسكان

البرازيلإلىيهاجرونالسكانمنالألودتومئاتالعشرين

.أخرىبلدانوإلىالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوالبرتغال

التيالكريوليةاللغةفيردكيبسكانمعظميتحدث

يتحدثونكما،القديمةالبرتغاليةاللغةإلىأصلاتستند

الديانةالسكانمعظمويعتنق.مختلفةإفريقيةلغات

كبيرةأعداداأنغير،الكاثوليكيةوبالتحديدالنصرأنية

الوثنية.علىلاتزالمنهم

ابتدائيةمدرسة005حواليفيردكيبفييوجد

ويشكل.والفنيةالثانويةالمدارسمنالعديدإلىإضافة

يستطعونالذين،عشرةالرابعةسنفوقهمالذينالسكان

.السكانجملةمن%63حواليوالكتابةالقراءة

البركانيةالانفجاراتشكلت.والمناخالأرضطبيعة

سنة(مليون65إلىمليون5.2مابينقبلحدثت)التي

لايزالالذيالوحيدوالبركانفيرد،كيبجزرمعظم

الجزرهذهأراضيومعظمفوجو.جزيرةفيموجودنشطا

طولعلىالمرتفعةالصخوروفيها،وجبليةوعرةأرض

الساحلي.الشريط

حيثجافا،والمناخحارافيردكيبفيالطقسيكون

ويتسبب.م25وم02بينالحرارةدرجةمعدليتراوح

الأرضجفافشدةفيالأمطارهطولفيالمتواصلالنقص

اكراعة.مجالفيكبيرحدإلىصالحةغيرتحعلهالدرجة

اقتصاديامتخلفابلدافيردكيبتعتبرالاقتصاد.

إلاالبلاد،فيالرئيسىالاقتصاديالنشاطالزراعةوتشكل

وتسبب.للزرأعةلاتصلحجداجافةالأراضىمعظمأن

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواخرمنذالجفاف

%09بحواليقدرالزراعيةالمحاصيلإنتاجفيانخفاضفي

محاصيلوتشتملالبلاد.ماشيةمعظمبحياةأودىكما

والموزالسكروقصبالبنعلىالرئيسيةالزراعيةفيردكيب

والطماطم.والذرةوالبقوليات

علىالعشرينالقرنخلالفيردكيبحكومةعملت

سمكأنبالذكروالجدير.الأسماكصيدصناعةتطوير

الصيدثروةمنكبيرةنسبةيشكلانالبحروسرطانالتونة

فيردكيبفيالمناجمصناعةوتنتجالبلاد.فيالبحري

اءالج!و3لا

لأطغهمياصءا

الشمالى

ئالرطةأموريتانلا"!

كا"عء-ألسلاافريقيا

.!ا-داكار-كاكا7!

كا.?7-!السنغالص

جامليا34سع؟مالى

ليسا"!ع!ياكا-3كا3

،2!دأا!عزظأ

مارلا!بلافلد

متر(أ1ملاشمال

س--!-س-س--ص!ىكاممح!به!51-ء-------!-------إ---سال-!-!-%----

انتال!ولوزفىمنلهه!سانتا!ارلوم!دح!لدرا
وييسنتا!!و3ردافي!

انكوجزيرجزيراسملإ"حسلجوويكاكاريكامارسالتا

ساونيكولاوفيست!ابوو

المحيط41ريلهمال--

طلسىلأا!يردكيب!لهاو!!ول؟

الشماليئأا!خضر(الرأس)جزر!أ!ل!وكورال

تياجوساوأنطو%سانتو

ترفال،صملا

س!ايلاد2دأ؟---فوهجو-%جد.أجممسو!غ2ربملهلهت!غإصوب!يرمذإفيد----

أةكاىفم!!بورتوبرايا3

فيحدإنوفاسنترا!ساو)9282/ضجرفيا

برافاف!ل!ب
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-موجزةئقحقا----

يا.ابر:صمةلعاا

م9822إلىيصلرلي!صفيارتفاخأعلىالبحر:سطحعنالارتفاع

المحر.سطحهوالخماضوأقل

أحضا!ةاتصما.سسمة043؟...ءأ699عامتقدير:السكانتعداد

حسصاحس!صاداتعدادطعلتمحمر/!-401.2إلىالسكالية

تعداديصألى:شرشع.نسمه28اه270أم089عامإحصائية

سممة.4!....إلىم1002عام!يالسكالى

ش%32زيعيزاشيفيةالمناطة!ش%68يعيثر:السكانتوزيع

المدد.

احسكر.ا:قص!والمب!المور،:الرئيسيةاللنتجات

التوافيعلىاصالهاأأشقيةأشرطةحمسةم!العلميتكولى:العلمشكل

حلقةصمراءبحومعحتمرتش!ظ.أررثأليص،أحمر،،أبيض،أزرق

قليلا.اليسارحهةإلىالعلمأسف!!الحمسةالأشرطةفىتتداح!!

العلم.:اظ

أ!صهـى،اا!حددالمعرفةإسكودو.تسمىالرئيسيةالوحدة:العملة

النقود.نظر:ا

صناعةفييستخدمصخريحجروهووالبوزيولاناالملح

.الخارجإلىالمادتانهاتانوتصدر،الإسمنت

أم759عامامستقلالهاعلىفيردكيبحصلت

اقتصادها.دعمفيالبرتغالعلىكبيرحدإلىوتعتمد

الموادمندعمعلىتحصلفيردوكيبالامشقلالعامومنذ

ماليةمساعداتعلىتح!هحلكما،المتحدةالأممنالغذائية

.أخرىمختلفةدولمن

يوجدك!اإذاعيةمحطاتثلاثفيردكيبفييوجد

يبامعبدةطرقفيهاتوجدر.رسميتانصحيفتانبها

تعملر،حديديةس!صكبهاوليص!،كمأ/005طولها

سالجزيرةوفى.منتظمغيرنحوعلىالجزربينالقوارب

مدرحاتالأخرىالجزرمنأحديدافييوجدكمامطار

.الطائراتلهبوطوضيقةطويلة

جزرالبرتغاليونالمكتشفوناكتشف.تماريخيةنبذة

عامفي(بالسكانمأهولةتكنلم)التيفيردكيب

عامينبعدالجزرتلكباستيطانأجرتغاليوناولدأ.م0461

الفواكهوأشجارالقطنبزراعةوقاموااكتشافها.من

الإفريقيةالبلادمنأفارقةأسرواكماالسكروقصب

.الأرضزراعةفيللعملالأخرى

الميلاديينعشروالسابععشرالسادسالقر!نوخلال

نشاطأههانهاعلىفيردكيصفيالرقيقتجارةظهرت

وتعلمالجرر،تلكازدهرتذأصكأثروعلىفيها،تحاري

أماكنإلىدالسفننقلهمقبلهناكالزراعةأمورالرقيق

تردتالميلاديعشرالسابعالقرننهاياتوفي.أخرى

القرنمنتصفوشينشاطها.عصروانتهىالرقيقتجارة

قليلاالاقتصاديةالأحوالتحسختأطيلادياعشرالتاسع

لتزويدمهماميناءمنديلومدينةأصبحتعندماوذلك

بالوقود.الأطلسياالمحيطإلىالعابرةالسفن

يسمىماحكمواكمافيرد!ج!أجونالبرتغاح!ص!ا

عامحتىواحدةحكومةظلتحتبيساوبغينياالآن

برتغاليةمستعمرةمنهماكلأصبحتأنإلىأم،987

أحدأضصبحأمء9أعامفيفيردكي!وتحوأت.منفصلة

فيردكيبأهالىكانأجحار،اوراءا!اكبرتعااصيماأقا

الجبهةناضلت،الحكمنظامشيأكبربنصيبيشارحصون

بالحكمللإطاحةفيردوكيببيسازغينيالتحريرالإفريقية

القرنخمسينياتمنتصفمنذأ!انضادام.البرتغالي

فيردكيبحصلتحين1،ء791عاموحتىالعشرين

امشقلالهاعلىبيساوغينياحصلتكمااستقلالها،على

خلالبيساووغينيافيردكيبأجرتا.أ749عام

البلدينلتوحيدمباحثاتالعشرينالقرنممبعينياتمشوات

منالأولىالسنواتوفي.واحدةح!صمةظ!!تحت

إلىالبلدينبنالن!وجهاتاختلاثأدىأضمانيمياتا

.المباحثاتإلهاء

بشكلالبلادفيردكيبأضحريرالإفريقيالحزبح!صم

،أم199عامفبرايرشهرمنعشرالسابعحتىمستمر

هذاهزيمةعنأسفرترئا!حيةانتحاباتأجريتحيث

ساو!يمست.حزيرةفىوتقعفيرد،لكي!مديةأكرتاليمنديلو

زراعةيحعلمماالوعرةالجمليةالأراضيمعظمالركايالرماديعطي

صعبا.أمراالمحاصيل



935هورنكيب

فازبيريرا.مارياأرستيدسالرئيسيتزعمهكانالذيالحزب

من،73%ءبنسبةالانتخاباتبهذهماسكارينهاسأنطونيو

سابقاقاضياكانأنطونيوأنبالذكروالجدير.الأصوأت

إقرارحركةحزبفيعضواكانكماالعلياللمحكمة

البلاد.فىالديمقراطية

ب!جبماوقتفيعرففضاءمركزكثفرالكيب

وسطويقعللفضاء،كنيديجونمركزوبه،كنيدي

المتحدةالولاياتفيفلوريدامنالشرقيالساحل

المركزويضم.كوكوأبيتشمنكمأ6بعدعلى،الأمريكية

لرميالأطلسيالمحيطمجالفىمراقبةمحطةأول

التابالإطلاقعملياتمركزأيضاويضم،القذائف

والفضاء.للطرانالقوميةللإدارة

كمأ000.4مسافةإلىالقذائفإطلاقمجالويمتد

محطاتويضمالأطلسيالمحيطمنالجنوبيالجزءعبر

وسانوأليوثيرا،بهاماوجراندجوبيترمنكلفيمراقبة

لومميا،وسانت،تويركوجراندوماياجوانا،سلفادور،

فيوماياجويز،أسنشينوجزرنورنهاديوفرناندو

.الدومينيكانوجمهوريةبورتوريكو،

الفضاءمجالفيأبحاثهاالمتحدةالولاياتبدأت

تائقمرأولأطلقحين،أم589عامواسعنطاقعلى

قاممنأولالابنشبردألنوكان.أمريكيعشاعي

عامكنفرالكيبمنقصيرمدارذاتفضائيةبرحلة

.ام619

المكاننفسمنجلينجونانطلقأم629عاموفى

مأ969عاموفي،الأرضحوليدورأمريكيأولليصبح

ومايكل،أرمسترونجونيل،ألدرينإدوينمنكلانطلق

هبوطإلىأدترحلةفيكنفرالكيبمنبصاروغكولنز

مأ819عاموفيالقمر.سطحعلىوالدرينأرمستروج

نقلوسيلةاولوهوكولومبياالمسمىالفضاءمكوكأطلق

منكلالمكوكيقودوكاناستعمالهاإعادةيمكنفضائية

يونج.وجون.كريبينلروبرت

الجويللسلاحالتالغالقذائفاختباراتمركزيقوم

.أم949عامأنشئالذي،القذائفمدىمجالبإدارة

الأسلحةوحداتأيضاالإطلاققاعدةفيويسحكر

وكانت.الحربىوالأسطولالجيشمنالحربيةوالمدرعات

نوفمبرجاءأنإلىكنفرالكيبتسمىبأكملهاالمنطقة

غيرإذكنيديجونالرئيساغتيالعقبأم639عام

وفي.كنيديكيبإلىاسمهاجونسونليندونالرئيس

،كنفرالكيبإلىالمنطقةتعسميةأعيدتام،739عام

لاالصواريخمجمعولكنفلوريدا.سكانرغبةعلىبناء

للففاء.كنيديجونمركزيسمىيزال

.كنفرالكيبانظر:.كئيديكيب

علىتقعخطافشكلعلىجزيرةشبه!دعيب

ويقع.المتحدةالولاياتفيماساشوسيتسولايةشاطئ

مارثاسوتمحزركودكيبخطافعلىخلئثود

طولويبلغ.مباشرةكودكيبجنوبيونانتكيتفاينيارد

إلىأكم6،منعرضهاويمتدأكم50كودكيب

نسمة.أء.،...نحوسكانهاعددويبلغ.كم32

علىالتنزهوفرص،الرمليةالسواحلوجودساعدوقد

الرمليكودكيبساحلفىالغاباتومناطق،المراكب

المنطقة.إلىالسيا!جذبعلىالقوممط

القدسمكبسببالاسمبهذاكودكيبسميتوقد

التوتيجمعونكما.ساحلهمنالناسيصطادهالذي

هما،كودكيبفيمدينتينوأهم.المستنقعاتمنالبري

بخليجكودكيبخليجويصل.وبروفينستاونهيانيس

وكانساوند.آيلاندلونجلجزيرةمدخلاأصبحقنالبزأرد،

.ام419عاموانتهىأم909عامبدأقدالقنالإنشاء

بمقدأروبوسطننيويوركبينالمسافةالقنالهذاقلصوقد

الإنجليزيجوسنولد،بارثلوميوأنالسائدوالرأيكم،أ02

أبحرعندماكودكيبشاهدأوروبىأولهو،الأصل

نأيعتقدونالمؤرخينبعضولكن.أم206عابمحوله

كودكيبزارواوالنرويجيينالباسكمنالاسماكصيادي

كودكيبوكانجومشولد،رحلةمنطويلةمدةقبل

عشرالتاسعالقرنخلالوتصنيعهاالحيتانلصيدمركزا

.الميلادي

المنظر،خلاب،الأرضمنناءطرفهتراسكيب

جزيرةمنالشرقيالجنوبيالطرففيالبحرداخليمتد

كم48بعدعلىويقع،آوتربانكسمنجزءوهىهتراس،

المتحدةالولاياتفيالشماليةكاروليناساحلشرقي

الأمريكية.

دايموندالمسماة،الرأسمنالقريبةالضحلةالمياهتشكل

مقبرةاسمعليهاأطلقولذلك،الملاحةعلىخطراشولز،

البحردأخلإضاءةومركزمناراتوتوجد.الأطلسي

ساحلتسمىمنطقةهتراسكيبويضم.السفنلتحذير

القو!ي.البحر

لأمريكاالجنوبيالجزءمنبقعةآخرهورنكيب

تشيلي.فيهورنلجزيرةالجنويالطرففى،الجنوبية

هورنكلمةأطلققد،الهولنديالملاحشوتين،فيليموكان

.أم661عامالرأسعلىفيهاولدالتيالمدينةاسموهو-

ولهالبحر،داخلطويلةمساحةإلىهورنكيبويمتد
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هورنكيب

لأمري!صاالحمويالجزءفيبقحةآخر

الطر!علىويقع.الجنوبية

التالعةهورنجضيرةاتوي

لتشي!.

الأطلسىالمحيط

الجنوبي-

هورنعيب-؟ثهو!حريره

صاحد!مصيو!!-

الهادئالمحيط

الجنوبي

إلى018بينارتفاعهايبلغالانحدارشديدةجوانب

أجزائه.بعضفيام05

وتشتد،المناخبرودةأصثمدةهورنرأسفىالنباتويقل

وتتجنب.الملاحةيخشونالملاحينجعلمما،العواصف

بنما.قماةباستخدامالمكانهذاالكبيرةالسفن

كيبجزيرةشبهتقع.جريرةشبه،يورككيب

نحووتمتد.باستراليال!صينزلاندالشماليالطرففىيورك

نحومساحتهاوتبلغكيرنزشماليكم008

علىالشرقيةالمرتفعاتمنجزءويمتد2،كم000.023

حتىواطئةمنبسطةأرضوتوجد.الشرقيساحلهاطول

أخربى.االجانبعلىكاربنتارياخليج

الأغنامابتربيةالحنوبيةالمنطقةفيالفلاحونويقوم

فيالبوكسيتخاممناحمأكبرأحدويوجد.والماشية

.الجزيرةشبهمنأخربياالجانبعلىويبامدينةفيالعالم

أم(.259أ-)844واشنطنجورج،كيبل

منوهم،الكريولعنبكتاباتهعرف،أمريكيكاتب

المستوطنينسلالاتمنانحدرواالذينلويزيانامواطني

علىرئيسيةلصورةكيبلشهرةوتقو،م.والأسبانالفرنسيين

تفحصهوعلىولهجتهمالكريوللعاداتتصويره

.الجنوبفيالعنصريةللاتحاهات

الأمريكيالأدبفيحركةأفرادأحدكيبلكان

هذهحاولتوقد.المحلىباللونالكتابةباسمعرفت

أطهجةاوصفخلالمنمعينةمنصمهآنبضتصويرالحركة

فىالاخرينال!ضابمثل،كيبلوكان.المحليةوالعادات

.المجلاتمنعددفيي!صتبالمحلىباللونالكتابةحركة

أم(،)987القديمةالكريولأيامالمسمىالأولوكتابه

قصتهوتحمع.للمجلاتكتبهاالتيالقصصمنمجموعة

حولتدورموضوعاتأم(088)الجرانديسيميس

تعالج.الختلطالعنصريالنمسبذويضدوالتخيزالعبودية

ذويمشكلاتأيضاأم()881ديلفينمدامأقصوصته

جانبإلىكيبلوقفوقد.الختلطالعنصريالنمسب

غيركتبهفيالجنوبفيالمدنيةالحقوقفىالإصلاح

والمسألةأم(؟)885الصامتالجنوب:مثلىالقصصية

لويزيانابولايةنيوأورليانزفيولدكيبلأم(.098)الزبجة

الأمري!جة.اختحدةالولاياتفى

فدكيام(.063-5711)يوهانزكيبلر،

الكواكب.لحركةقوانينثلاثةاكتشفألمانيورياضى

القوانينهذهنيوتنإسحقالسيرالبريطانيالعالماستخدم

الجاذبية.انظر:.الأرضيةالجاذبيةقانونإلىللتوصلالثلاثة

بيضيمسارايتبعكوكبكل-أ:هىالقوانينوهذه

الناقص،القطاعيسمىالشمسحولمداراأوالش!ول

-2.الناقصالقطاعلمدارالبؤريالطولعندأحشمساوتقع

ومركزالشمسمركزبينوهميخطوجودافترضناأ!

محدد.زمنفىنفسهاالمساحةيقطعفإنه،الكوأكبأحد

إلىأقربكانتكلمااسرعتدوراكبال!صأنبمعمى

لإتمامالكوكبيقطعهالذيالوقتيسمى-3.الشمس

كوكبينفترتيوتربيع.الدورةالش!صحولكاملةرحلة

ولد.الشمسعنبعدهمامتو!عطتكعيبيممتناسب

جامعةفيتخرجبألمانيا،(،شتوتجارت)قربفيلفىكيبلر

فيبجرازلوثرنمدرسةفيللتدريسعرضاقبل.توبينجن

للتغييرالخضوعمنبدلآجرازتركول!شنهالنمسا،

عقدوقد.الكاثوليكيالرومانيالمذهبإلىالإجباري

وظيفةعنبحثهعندبراهيتيخوأعلكيامعصداقة

ذلك.بعدحياتهمسارعلىالصداقةهذهوأثرت،أخرى

التلسكوباستعمالقبلالفلكيينألشهرمنبراهييعد،

فيكيبلرإليهانضممساعدااحتاجوعندما)المقراب(،

الإمبراطورعينحاليا.التشيكيةالعاصمة،براغفيمرصده

عالممنصبفيكيبلر،الثانيرادولفالروماني

وفاته.بعدلبراهيخلفاالإمبراطوريالرياضيات

أشهركيبلرأنجز

ير-إيجادمحاولآاكتشافاته

كاسد!لا77س+ملاحظاتمعيتناممبمدار

ر"لكوكببراهىرصدهما

لا!!!س؟الفلكيونكانوقد.المريخ

غ+شسش-أنيعتقدونالأوائل

-/!:!ير"-7علىالكواكبمدارات

كاس؟كا7-أ؟60+-إ*"كلمحموعةأودائرةشكل

-+-ءيئ!-ث!-يخ!-أنوجدكيبلرلكندوائر.

كيلريوهانزمعيتوافقلاذلك

ط!ه!أمرلكا/أتثميليالر!رص

لحنولمجةالااروحواي

المحلطالأرحش!مالأطلسىالمحيط

الهادئ!-الحمولي

الححولى!ثوك!*لدحرر

(لمج!)لر!ا

زممون.5رهوكم!
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يكونأنيمكنلاالمدارأنفأدرك،برأهيملاحظات

حساباته.فيالناقصالقطاعنظريةإلىفلجأدائريا،

سادتالتيالاعتقاداتكلهدموبذلك،الفكرةونجحت

سنة.0002لمدة

نظرياتكبيرحدإلىيؤيدفلكيأولكيبلريعد

منأيضا.البصرياتلعلمإسهاماتوقدم.كوبرنيكوس

وأوضح،العدساتعملطريقةشرحفيساعدأنهذلك،

خلالالأشياءتعرضعندماالتصويركآلةتعملالعينأن

العين.انظر:.الشبكيةأمامالعينعدسة

)الفلك(،والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

.نيكولاس،كوبرنيكوس

منشكلاتمثليهوديةزراعيةمستوطناتالكييوش

لاحيث،المحتلةفلسطينفياليهوديةالتجمعاتأشكال

إلىتعودالممتلكاتوكل،بهخاصةملكيةفردأييمتلك

الأعضاءجميعاحتياجاتالكيبوتزوتوفرالكيبوتز،

فيوياخذونالكيبوتز،لصالحالجميعويعمل.وعائلاتهم

يشملوذلكالأجور،منبدلأوخدماتبضائعالمقابل

الطية،والرعايةالأطفالورعاية،والتعليموالمسكنالمأكل

الزراعيةالمجتمعاتأحياناالكيبوتزمجموعاتوتسمى

التعاونية.

البالغونيعيم!الكيبوتزمجموعاتأغلبوفي

يأكلحيثبعض،عنبعضهممنفصلينوأطفالهم

منفصلة،مجموعاتفيمعاويدرسونوينامونالأطفال

المهاجرينأبناءومنأوروبايهودمنخليطالكيبوتزوسكان

فىيعيشونالسكانوهؤلاء.فلسلإنفيولدواالذين

ويعيشونعامةمرافقويستخدمونمتقاربةصغيرةبيوت

منه.مهربولاإجباريالكيبوتزفيوالعمل.تقشفعيشة

وإجراءاللقاءمكانهيالكيبوتزفيالطعاموصالة

الحينالرضئلينأطفالهنالأمهاتوتزور،المناقشات

لفترةأطفالهمالأهليصطحبكماالنهار،أثناءوالاخر

العمل.بعدمحدودة

منأكثرالمحتلةفلسطينفيالكيبوتزاتمجموعويبلغ

-ء.بنماالأعضاءحجميتراوحكما.وحدة025

بهيوجدالمثاليوالكيبوتز.وحدةبكلعضو005.1

منمبلغمقابلالأرضكيبوتزكلوتستأجرعضوا.275

.المال

أولأوروبامنجاءواالذيناليهودالمهاجرونأمس!

المحتلة.بفلسطينطبريةبحيرةقربأم909سنةكيبوتز

مستعمرةإلىالكيبوتزهذاتحولأم،019عاموفى

رئيسيةبصفةالكيبوتزمجموعاتوتعتمددجانيا.سميت

تمتلكحالياأنهاإلا.الحياةمتطلباتتوفيرفىارراعةعلى

هذهمنإسرائيلوتتخذ.المزارعبجانبمصانع

،الأرضبقاعشتىمنالمهاجرينلجلبوسيلةالكيبوتزأت

لفلسطيناغتصابهابهاتبرردعائيةكمادةتستخدمهاكما

العربية.

عامبعدالصهيونيةالحركةنشطتالكيبوتز.أهمية

الزراعيينالعمالطريقعنفلسطينلاستعمارأم409

هيرتزلشددوقد.الكيبوتزاتبإنشاءفبدأت،والصناعيين

أراضيهممنالفلسطينيينالعربالفلاحينطردأهميةعلى

الكيبوتزات.إنشاءبعدمحلهماليهودالمهاجرينوإحلال

هذهلحراسةمنظمةجوريونبنديفيدأسسوقد

إلىبعدفيماتحولتثمهاشوميرسميتالكيبوتزات

الطابعوضوحازدادوقدهاجانا.السريةالإرهابيةالمنظمة

الشبابمنظمةوهيلوايماإنشاءبعدللكيبوتزاتالعسكري

الكيبوتزات.تأسيسعلىتعملالتيالطلائعيالإسرائيلى

وليدةهيالرئيمسيةإسرائيلأحزابأنبالذكرالجديرومن

الكيبوتزاتأسماءمنويتضح.المسلحةالكيبوتزعصابات

مراكزكانتام949عامبعدمنهاأسسمامعظمأن

قيادةبهوتتحكمالعسكريالطابععليهايغلبمحصنة

الإسرائيلي.الجيش

ناموينهريحجزللمياهخزانكيبيتسدسد.كلبيت،

ويقعأستراليا،في(الفاصلة)السلسلةرينجديفايدنجغرب

يبلغويلز.ساوثنيوشماليفيتامورثمنبالقرب

يحولالذي،الثقاليبالصخرالمحشوالترابيالسدارتفاع

قمةإلىالاساسفينقطةأدنىمنم55انهيارهدونثقله

منأكثرتخزينيستطع.م533السدطولويبلغالبناء.

الماء.منمكعبمترمليون425

فيبناؤهااكتملالتيالك!ومائيةالطاقةمحطةتوفر

فيكيبيتسديتحكم.المحليةالكهربائيةالطاقةام069

وإمداد،القرلمجةللمناطقمحليانامويواديمياهتصريف

.الريبمياهالقطنمزارعاسمديمدكذلك،بالمياهالمدن

م(.1391-2851)شيباسابوروكيتاساتو،

بتجاربهمشهورالجراثيمعلمفيمتخصصيابانىعالم

)التيتانوس(.والكزازالدفتيرياضدالمناعةبأمصالالخاصة

التىالكزاز،لبكتيريانقيةمزرعةأولأنتجأم988وفي

مكتشفيأحدكانأنهوبماالكزاز.لقاحلإنتاجتستخدم

الحمايةفيساعدمصلاطورفقدالدبليالطاعونجرثومة

.باليابانكوماموتوفىكيتاساتوولد.الأوبئةمن

بريطانيشاعرم(.1821-971)5جونكيش!،

الحزنوأن،العالمهذابجمالبالابتهاجشعرهعني.رومانسي

مدمحاولةالضروريمنوأن،لامحالةسيمرولكنهيأتي
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أسذياالخلودوعالم،نعرشهالذيالفانيالعال!ابينالجسور

بصريقةبالحيويةومفعمةقويةصوراشعرهاستخدموقد.نتخيله

أ!اطفية.اأحاميسهعنللتعبيرعاديةغير

حارساأسدهارنوحط،اسندنفيكيتسولد.حياته

خارخأنفيلدفيكليركمدرسةفيودرس.للخيوللإسطهب!!

درسذأ!كوبعد.هناكمنبالأدباهتمامهبدأحيث،لندن

31ألهإلابنجاحالطبامتحاناتواجتازالطبكيش

يصئاثماعرا.أنصمملأنهمطلقا،العملىالتطية!يحضر

لصديقهام()817أشعارالأوأ!امجلدهخصصوقد

وشاعرامقالاتوكاتبصحفياكانالذي،هنتلي

.متحررةسياسيةأفكارايحمل

أنديميونالثانيمجلدهحجتصنشرأم818عابمفي

أ!تابعوناالنقادسخروقدشعرا.نظمتاسطوريةقصةوهو

يسعونصانواأسذينواأ،نتشار،1الواسعةالمحافظ!تلصحف

أنديميون.من،أصدقائهأوهنتعلىالهجومإلىدائما

مدرسةإلىنسبوهأنهمأصدرحة،كيتسمنوسخروا

أضدن(.أحياءأفقرلهجة)تستخدمللشعرالكوكني

وأكثر،كيتسسسمعةالناقدةالكتاباتتلكحطمت

قتلقدالشابالشاعربأنالانطباعأعطتأنها،ذلكمن

هذهشيللىردد.الأعمالهأمحدائىاالاستقبالبفعلأدبيا

بيش.بيرسىشيللى،انظر:أدونياس.مرثيتهفىالنقطة

أم818عامأخيهموتبال!حباطشعورهمنضاعفومما

المصيريلاقيقدبأنهنفسههووتحذيره،بالدرنمتأثرا

قدواطرضرالفقرلأنمتزايداإحساسالحسوبدأ.نفسه

!ضيرا.أحبهااختيبر:نيفانيمنزواجهدونيحولان

أم818عامخريفمنأعترغاامتازتذلكعنورغما

طاقاتهبتفجركيتسحياةمنأبم981عامخريفحتى

إلا.أم082عاممجلداتهوافضلآخرنشروتم،الإبداعية

دافئطقسعنبحثاإيطالياإلىوسافر،بالدرنأصيبأنه

قدكانالأوانأنإلا،صحتهتحس!تعلىيساعدأنيمكن

تحتلهاودفنروما،فىكيتحه!توفى.ذلكعلىفات

يكتبأنطلبقدكانبالمرارةمفعمانقشايحملحجر

الماء(.علىاسمهكتبمنيرقد)هنا

تأليرخلالهمنوبدامتفاوتا.المبكرشعرهكان.أعماله

ينقصهاأعمالهأنإلاش!صسبير،ووليمسبنسرإدموند

مجلدهوفيالشعراء.هؤلاءأعماليميزالذيالاتساق

تعداكتيالوحيدةالقصيدةكالتربمام1817عامالصادر

أربعةمنالمؤلفة)أيالسوناتةنوعمنقصيدتههيناضجة

قرأحيناعترتهالتيالدهشةعنفيهايعبرالتيسطرا(عشر

.هوميروسلأعمالتشابمانجورجترجمةمرةلأول

القصةروايةكيتمم!أعادأنديميونقصيدتهفى

إلاهةأحبالذيالراعىعنتحكيالتيالكلامحيكية

العنانأطلقكيتسأنالبعضيعتقدبها.وظفرالقمر

دونبيت4لأ...منالمؤلفةالقصيدةهذهفىلخياله

القصيدةهذهفيآخرونشيرى.واضحةخطةتحديد

نأيمكنالطبيعةجمالتقديرأنكيفتوضحرمزيةقصة

بقيةشمأنذلكفىشأنهاالخلود،حقيقةفهمإشيقود

الشيءالشهيربالمطلعأنديميونقصةتبدأ.ب!أ!أعما

أبدية.بهجةالجميل

مجلدهضمنهالذيشعرهفيأ!الجماغاية!يت!ربلغ

فيوكذلكرائعةبصورةخيالهتوجيهواستطاعالأخير،

شهغأكسبهالذيالأمر،اللغةفيأضحكمواالقصصفن

خمايراأجنيسالقديسليلةقصيدتهفيواستخدم.دائمة

التيوجولييتروميولح!!ايةمماثلةيةح!ظليرويرائعا

هذهوكشفتبالخاطر.محفوفةشاب!تحصقصةتتضمن

والتي،كيتسلدىالمفضلةاشئيسيةأع!صةاعرأغصيدةا

لقد.اليوميةالحياةوعال!االأحلامعالمب!تأحا،قةاتتناول

امرأةحبلبهسلبرجلقصةلامياقصيدتهصورت

وبينت.الحقيقةطبيعةعنأسئلةوطرحت،كلةوماجميلة

الإنجليزيالشاعرتأثيرت!ضمللمالتيهيبيريونقصيدة

منهاالمشتقةرديفتهاأسلوبكانكذلك.ميلتونجون

الشاعربأسلوبماحدإلىمتأثراهييريونسقوط

نطاقعلى،تعالجانمعاوالقصيدتان.دانتىالإيطالي

فيالقوةومبدأ،القديمةالالهةحروبموضوع،واسع

فخارآنيةإلىقميدةالغنائيةأغصائداتبرز.أعونا

أوجهاالخريفوالىبموالكآبةبمالعندليبإلىر؟إغريقية

الزمن.يحكمهعالمفيأ!دائ!ااوحأاأضولىمتعددة

بالشرقالرومانسي!تالشعراءمنغيرهمثلحجتساهتم

قصيدةمثل:أعمالهمنعددفيوذلكالإسلامىالعربي

إلىإشاراتتردحيثالعظيمأوثوومسرحيةإنديميون

وليلة.ليلةكألفوأعمالإسلاميةشخصيات

الوجيزةنفموجهفترةفيكيتسقصائدمعظمأبرزت

إمكاناتكشفتأنهاأي،السلبيةالقدرةيسميهماكان

علىتصرلمأنهاإد!تعالجها،التيللموضوعاتمتعددة

.الإنسانحياةفيالثابتةالمشكلاتعلىواحدةإجابةأي

صحيحا،فهمافهمهاوليس،بالحياةالواسعةالخبرةكانت

لكيتس.الرئيسيةالشعريةالاهتماماتمحورهي

أركانرئيسم(.6491-2881)ولهلم،كيتل

-1)939الثانيةالعالميةالحربشيالالمانيةالعلياالقيادة

،أم049فىوفرنساألمانيابينالهدنةعلىوقعأم(.459

مايوفيبرلنفيللحلفاءألمانيااستسلامعلىوقعكما

فيالألمانيةالمسلحةللقواتقائداصارأنمنذ.أم459

النواحيتنفيذحاول،الحربنهايةوإلىام389



363كيشى

كيتلحوكمحرفيا.هتلرأدولفن!لوجهاتالسحكرية

هلمشرودفىولد.نورمبرجفىوأعدمحربكمجرم

جوسلر(.من)بالقرب

أصبحأستراليسيالي(.-أم449)بول،كيتنج

عامحتىأم199ديسمبرفيأسترالياوزراءرئيص

فيالعمالحزبتراجعأم699مارسوفى.ام699

أصئزعيمهالذيالأحرارحزبأمامالوطنيةالانتخابات

كزعيمهوكبوبمح!وحلللوزراءرئيساهواردجون

مريرةاقتراععمليةبعدللوزراءورئيسالعماللحزب

.البرلمانفىالعمالحزبخاضها

وهي،بانكستاونفيوتعلمكيتنججونبولولد

عاما15وعمرهالمدرسةوترك.سيدنيجنوبفيضاحية

سيدني.مقاطعةمجلسفيكاتباوأصبح

مأ969عاموفي

فيعضواكيتنجانتخب

دائرةعنالبرلمان

فيوكانبلاكسلاند.

م8391-9791الفترة

الجديدالعماللحزبرئيسا

انتصاروبعدويلز.بساوث

عامفيالعمالحزب

وزيراكيتنجصار،أم839

كيتنجبولإعادةعلىوساعد،للخزانة

المصارفجهازتشكيل

أبريلمنالوزرأءلرئيسنائباكان.الأ!متراليوالمال

.أم199يونيوحتىأم099

مؤرخ؟م(.أ446-؟أ057)جوفري،كيتنج

الأيرلنديالنتركتابأشهراحدكان،ايرلنديوشاعر

غيرلمسابقةكتاباتإلىأعمالهاستندتوقد.الكلاسيكي

أساسيةمعرفةالتاريخىكتابهاشتمل.الانموجودة

أولوهووالأساطير.القيمةالحقائقمنكثيرعلىبأيرلندا

الفترةيتضمن،قصصيةبطريقةيكتبأيرلندالتاريخكتاب

يكتبوكان.النورمنديالاجتياححتىالعصورأقدممن

تعليمهوتلقى،تيبيراريمدينةكيتئفيولدأيضا.الشعر

تنصيبهتمأنوبعد،أم061عاموفيوألممبانيا.فرنسافي

وقدليسمور.أسقفيةفىمسكنالنفسهأتخذقسيسا،

.تيبيراريفيالمنعزلأهيرلوواديإلىللهرباضطر

المفصلي.الحيوان)الهيكل(؟الحشرةانظر:.الكيثلن

عالمام(.559-861)6ارثرالسير،كنت

عملهكان.بريطاني(الإنسان)علموأنثروبولوجياتشريح

فيوأثرهاالاولالإنسانأحافيربقاياوشرحتفسيرالرئيسي

آثارالإنسانعلمفيكتاباتهضمنمن.البشريةتطور

بأصلومايتعلقأم(259-موسعة)طبعة،الإنسان

البشريالتطورفيومقالاتأم(.)279الإنسان

أم(.9)48للتطورالجديدةوالنظريةأم(9)46

أبردين،بجامعةدرسبأسكتلندا.أبردينفىكيثولد

بألمانيا.ليبزججامعةوفي،بلندنكولدجويونيفيرلمشي

إقليمفيمحليةحكوميةمقاطعةكانتلمجى

نسمة.26و111السكانعدديبلغبأسكتلندأ.الهايلاند

أرضعلىشمالأمحليةحكوميةمقاطعةأبعدكانتوقد

المحليةالحكومةإداراتإلغاءتمأم699عاموفيبريطانيا.

كانتام759عاموحتىالهايلاند.مجلصبهاواستبدل

إعادةتمت،العامذلكوفيأسكتلندا،منمقاطعةكيثنس

موقعوكانشاملا.تنظيمابأسكتلنداالمحليةالحكومةتنظيم

نأفىسبباأسكتلندامنالشرقيالشمالفيالبعيدكيثن!ر

المدينتان.وتطورتالصغيرةالصناعاتبعضبهاتقوم

بحريين،ميناءينلتصبحاويكوثيرسوالرئيسيتان

وعرساحللهاكيثنس

شمالأقصىفىيقع

وي!مم،البريطالمجةالارض

أحروتس.جونالساحل
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ثيرسوسكانمنكثيرونويعملالأسماكلصيدومركزين

حواكطتبعدالتىدونريفىالنوويةالطاقةمحطةفي

خارجالمنطقةفىالناسمعظبمويعملثيرسو.عنكمأ5

خيبسترفيالمصانعويخئاحد،الزراعةفيويكوفيسو

مصنعويكوفىيهثنس.جبنيسمىالجبنمنمحليانوعا

كيثنس.ينئزجاج

مميثنسأعطتالتىأوكاثانسيا،كاتمقاطعةوكانت

عام0001منأكثرقبلبكتلاندشماليمنجزءااسمها

مو!سيقىمؤلفام(.129-191)2دجونعيج،

فيالمعاصرينالموسيقيينالمؤلفينأكثركانربماأمريكي

مجالفىبتجارلهاشتهروقد.للجدلإثارةأمريكا

فمقطوعته.الحظأواطصادفةعلىتقومالتيالموسيقى

أغتأام159عامألفهاأشا4رقمالخياليةالسهوب

،قناة21خلالمنوتبثموسيقيا،42أدائهافيليشارك

خلالهامنيتحكم،مختلفةمحطةإلىقناةكلوجهت

وانخفاضا.ارتفاغاالصوتفى

ألف،3891عامومنذ.أنجلوسلوسفيكيجولد

منالنوعوهذاالمجهز.بالبيانويسمىلمامقطوعات

وأالمزاليجمث!!مختلفةأجساموضعيستدعيالموسيقى

وعندماأسيانو.اأوتاربعضبينالمطاطقطعأوالبراغي

غيرأصواتاتصدراللأوتار!ذهمفاتئالبيانوعازفيلمس

أطبيانوالإضافيةوالألحانالسوناتامنومقطوعاته.عادية

بأنأتراأصسامعالدىتترك،أم!48عامظهرتالتيالمجهز

عازفعليهايعزفأضقراآلاتمنأوركسترايسمعهما

حولالفلسفيةومقولاتهكيجمقطوعاتتزالوماواحد.

والموسيقيين.الفنانينلدىللجدلومثيرةمؤثرةالموسيقى

سكانهاعددمدنها.ويبدغوأكبرروانداعاصمةليب

سهلعلىالإقليموسطفيتقع.نسمة156لأ065

البحر.سطحفوقتقريباأم)005ارتفاعه

منالتجارإليهايأتي،مركزيةرئيسيةسوقكيجالي

المنطقةفيأنشيءوقدلبئبضائعهم،عديدةأنحاء

الحكوميةوالمنشآتالحدسةالفنادقمنكثيرمنهاالرئيسية

منكثيرإليهانزحاسشواتأوبمرور.السفاراتومباني

منكثيراولكن.العيشأغمةعنبحثاالقرو!نالروانديين

.الفقيرةالأحياءفياسمكنواالفقرقاسواكيجاليسكان

مطلعأثناءللقوافلتجاريامركزابوصفهاكيجالينمت

يحكمهاكانالتيروانداواستقلت.الميلاديالعشرينالقرن

تحولتالتاريخذلكومنذ.أم629عامفىالبلجيكيون

.بالسكانمكتظةمدينةإلىصغيرةمدينةمنكيجالى

مسرحيكاتبام(.-495ا)558توطسعيد،

عهدفيالمسرحيالفنتطورعلىتأثيرهأ!هكانإنجليزي

تسعينياتفيمأساةأشهركتبر.الأولىإليزابيثالملكة

الاسبانية.المأساةوهي،الميلاديعشراسادسالقرن

فنفيجديداأسلوباكيدابتكرالأسبايةالمأساةوفى

الرومانيةالمألمماةعناصربينالخلططرية!عنالمسرحيةكتابة

الوقتفىوالبسيطةالحيةالشعبيالمسرحوعناصر،القديمة

علىأسلوبهوأسس.عصرهفيسائدةكانتوالتي،نفسه

وهوسينيكا،ابتدعهالذيالثأر،مسرحيةأسلوبغرار

تسعىالثأرمسرحيةوفي.رومانىومسرحيفيلسوف

والمأساة.ارتكبتجريمةبسببللانتقاماشئيسيةالشخصية

كيدواستخدم.ابنهلمقتلأضبلاءاأحدانتقابمقصةالأسبانية

الكتاباستخدمهاالتىأحناصراأيضاالمسرحيفنهفى

وامشخدموالعنفالدماءوسفكالشئ!:مت!!أحسلاسي!صيونا

.لندنفىكيدولد.التقليديةاسشعريةاأطغةاأيضا

لنفخإمااستخدامهايم!شالهواء.لنفخأداةا!

التىالموسيقيةالالاتعلىللعزفأواشتعالهالزيادةالنيران

بالنفخ.تعمل

وجوانبألوأحثلاثةمنالحجيرةالثنائيأش!جرايتكون

بطريقةوالصماماتالأذرعوبترتيب.الناعمالجلدمن

إلىثمالسفليةالحجيرةإلىالهواءلممحبأولأيتمخاصة

وتسفالحجيرتان.الفوهةمنيطردحيثالعلويةالحجيرة

الحجيرةذوالكيرأما.مستمرةبصفةالهواءبتدفق

النار.اشتعاللزيادةباليدتشغيلهفيتم،أ!أحدةا

)1813أوبيسورينكيجارد،كير

أحديعد،دنماركيدينيومفكرفيلسوفام(.855

وفلسفتهالدينيةلارائهوكان.الوجوديةلمذهبالمؤسسين

الكيريعملكيف

الحوابصمام

الحلدية

حار

مفتوحةالحلديةالحوال!

الأسفللاللوحفتحةمنالهواءيدخل

..------الحو

معااللوحين!عدالموهةمنالهواءيندفع!

صموماد

ء-

مغلقةدلة



365هاموندجلن،كيرتيس

كتبهحفلت.النصارىبعضعلىملموسأثروأدبياته

وجهوعلى.النصرانيالدينيالإيمانمعنىبتفسيرالعديدة

نأيعنيماذا:السؤالعنبالإجابةمهتماكانالخصوص

حقا؟.نصرانياتكون

النصارىمنكثيرابأنمقتنعاكيركيجاردأصبح

يعتبرونوالذين،فقطصوريةبطريقةالنصرانيةيعتنقون

الديانةفيالمطلوبالإيمانلايمتلكوننصارىأنفسهم

قائلابالدنماركاللوثريةالكنيسةهاجمماوكثيرا.النصرانية

.نصارىلايعتبرونأعضاءهابأن

فىتقريباحياتهمعظمكيجاردكيرعاش.حياته

بكتاباتهمشغولاوكانجامعتها.فيودرس.كوبنهاجن

كانتولكن،منزلهإلىأحدايدعومانادراكانأنهلدرجة

شخص.أيإلىفيهايتحدثجولاتله

ذاتالهندساحلغربتمحنوبصغيرةولايةكيرالا

237.110.92سكانهاعدديبلغإذعاليةسكانيةكثافة

2،كم38و863مساحتهاأم،199تعدادحسبنسمة

وعاصمتها.السكانبين%09نحوإلىتصلالتعليمونسبة

ويعتمد،الطيعيةالمواردفيفقيرةوالولاية.تريفاندرممدينة

والمنتجاتوالتعدينالأسماكوصيدالزراعةعلىاقتصادها

وزير.يساعدهحاكمالولايةويرأس.الصناعية

)نبذةالتوربينانظر:جي..تشارلس،كيرتس

(.تاريخية

أم(.039-)1878هامونلىجلن،كيرتيس

آلافصنع.للطائراتمصنعوصاحبأمريكيمخترع

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالطائرأت

فى.عديدةقياسيةأرقاماواسبطائراتهسجلتام(819

ألبرتبقيادةكيرتسنافىالطائرالزورققامأم919عام

الأطلسي.ألمحيطعبرجويةرحلةبأولريد.س

هاموندفيكيرتيسولد

3ءعص-!3+!فبم،نيويوركبولايةسبورت

د3مدارسفىتعليمهوتلقى

?!ءكا+آ7:دفعه.الابتدائيةالمدينة

عءر11!جم!اليالال!الدراجاتبسباقاهتمامه

ثد:فيالعملإلىصباهفترةفي

دمده!أمنتحولإذ،الطيرانمجال

إليالدراجاتصناعة
كيرتيسهاموندجلن

البخاريةالدراجاتصناعة

شرعأم409عاموفي.كبم/س022تقيمكانتالتى

تعملأمريكيةمناطيدلاولمحركاتصناعةفى

وصنع.بالدوينسكوتتوماسبتصميمهاقامبالمحركات

فىعضوابوصفهأم709عامطائرتهمحرككيرتيس

شارككما،الطيرأنلتجارببيلجراهامألكسندرجمعية

جوناسمعليهاأطلقطائرةتصميمفيأم809عامفي

التحكملمجمصندوقشكلفيذيلالطائرةلهذهكان.بق

جناحمنمتحركإضافيجزءوهو-الجنيحبوساطةفيه

الداخليةالمائيةالممرات

شبكةمنمهماجزءاتعد

كيرالا.فيالعاملةالنقل

)والوم(القاربويسمود

عبرالبضائعيحملوهو

منبالقربالقنوات

عاصمةتريفاندرم

الولاية.
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قدرايتوويلبرأورفيلوكان-التوازنلحفظالطائرة

تساعدالش!،!لولبيةلأجنحةاختراعبراءةعلىحصلا

صممهالذيالجنيحأنوادعيا،الطيرانفيالتحكمعلى

عليها،حصلاالتيأ،ختراع1براءةعلىاعشداءيعدكيرتس

كيرتيس.ضدرفعاهاقضيةوكسبا

طغتجائزةع!ىأم011اعافيكيرتيسحصل

فيألبانيمنطائراتهإحدىقاددلأنهدولار؟01).00

دقيقة.5وأساعتينفينيويوركمدينةإلىنيويوركولاية

نأبعدأم،119عامالأمريكيةللبحريةالطائراتأولىبنى

علىتهبطأنيمكنئراتأ!ااأنعملياكيرتيسأثبت

منها.وتقلعالسفن

تحرف!!انتآسيا.أواسطفىجبليةبلادكدررجستان

مروربعدأم!9أعاممستقلابلداأصبحتقرغيز،باسم

أسسوصييتياالأتحادمنجزءاخلالهاكانتعاماسبعين

بهاو2.أحصم00589كيرجستانمساحةتبلغ)السابق(.

!برأوهيبشككأمحاصمةوا،نسمة000.475/4نحو

الكيرجية.هيالرس!يةواللغةمدنها،

وهو،الحكومةرأسهوالرئيم!.الحكمنظام

كيرجعستان،فىالأقوىالرسميةالحكوميةالشخصية

مجلسويقوم.سنواتخمسلفترةالشعبينتخبه

الح!صم.دفةبتسييرالوزراء،رئيسويترأسهالوزراء،

أعضاءبدورهيعينالذيالوزراء،رئيمه!الرئيسويعين

أعوان!تا،الأعلىبالمجلسالمسمىالبرلمانيصدر.الوزارة

)المجلسدهيئتيهأصرلماناأعضاءانتخابسم،الكرجية

وبهالشعبنوابومجلسعضوا035وبه،التشريعي

مشوات،حمسلفترةالشعببوساطةعضوا(07

أقاليممنالمحليةللحكوماتالكيرجيةالوحداتوتتكون

.ومقاطعات

العليا.المحكمةهيكيرجستانفيمحكمةأعلى

انتخابيتم.محليةوأخرىإقليميةمحاكمأيضايوجد

مشوات.خمعمرددةأغضاةا!طهشة

المجموعةإلىالثبمن%52نحوينتي.السكان

والتركية.الكيرجيةاللغتينولمجحدثون.أ!جرحيةاالعرقية

ريفية.مناطقفىالكيرجيةأعرقيةاالمجموعةأ!بيةعاتعيش

المجموعةتشكل.والزراعةاشعيحرفتيعلىوتعتمد

،السكانمجموعمن%22صنحواالروسيةالعرقية

حضريةمناطقفيويعيشون،الروسيةأفرادهاويتحدث

ومن،والتقنيةالصناعيةالأعمالالأغلبويقومونغالبا،

.والألمانوالأوكرانيونالأوزدكا:الأخرىالقوميةالأقلياتا

بينما،بالإسلاموالأوزبكيال!جرحىالشعبيدين

ا!حتفادتوقد.بالنصرانيةالأخرىاالقومياتاسبيةغاتدين

المسلمينبعضفحولتأسدولةاانفتاحمنأخمصجريةاأجعثاتا

بمنعوطالبواالمسلمونمنهاستاءأ!ذياالأمرادينهما،عر

وقدالإسلاميمناهإلدينلتطبية!أجواصاأكماالتنصير،

.أم399عاممطلعفيذلكلهمتحقق

دوراتؤديالشسائرونظامالقبليةالتمظجماتومارالت

الأصليين،الكيرجيينلدىالاجتماعيةأ!اداتافيبارزا

ورؤساؤها.القبائلقادةيتولاهاالحثومةفيأغياديةافالمناصب

والملابسالغربىالزيال!جرجيالشعبيرتدي

منالتقليديةالرجالملابستتمثلأصسواء.اع!ىالتقليدية

منمصعنوعةوقبعةطويلوحداءالماعزحلدمنمعص!أ

تضئالنساءسوداء،حاشيةالغالبفيأعا5الأبيضر،اأطبادا

وشاحلهابيضاءنسائيةقبعاترؤولممهنعلىالمتزوجات

طويل.

والرقص،الشعبيةبال!غانىالكيرجيالشعبيستمتع

بأحداثالمرتبطالشعروهوالأساطيرشعرإلىوالاستماع

كيرجستان

الدولدها!ودلمحيمرحعاللستالحريطههده

روسب-لحر

كلحظطحستاركارا

!؟ورلكسئ!أسياآمثعوليا

لس!لركمالج!احكس!ا!كير

اأسالستاراا!الصي!س

ءيرد(طكستاود

آصسمهبلدطحعهأخرىإ

داسطحىمسل!قكولارئالاء



!وجزةئقحقا

بشكك.:العاصمة

الكيرجية.:الرسميةاللغة

.2كمأ005/89:المساحة

الشمالومنكم،359الغربإلىالشرقسمسافةأطول:اللساظت

كم.435الجنوبإلى

سطحمستوىفوقم.9437بوبيديارتفاعأعلى:الارتفاعات

فوقم005الغرليةالحدودع!ناري!نهرارتفاعأدنىالبحر.

البحر.سطعمستوى

نسمة.475/4،،،،أم699تقديراتحمسب:السكان

سكان62%ومدن،سكان38%20/كمنسمة24:العامةالكثاد

مأ989عامتعدادحمسبالسكانعددبلغ.ريف

م1002عاميبلغأدالمقدرومن.نسمة.442.0924

نسمة..000.7105

والأغناموالفواكهوالبيضوالقطنالبقر:الزراعة:الرئشيةاللنتجات

بخاءمواد.الصناعةوالأصوا!.والحضراواتوالحلي!والقمح

التعدين:.معدنيةومواد،ومنسوجاتوآلاتغذائيةومنتحات

والزئبق.الإثمد

قرصوبالشمصصفراء،لتحمسوسطهادياللونحمراءقطعة:العلم

مجموعةبكلالخطهوطمنمتقاطعتانمجموعتادبداخلهأصفر

منحنية.حمراءح!هوطثلاثة

.السوم:الرئيسيةالوحدة:العملة

الأساطيرأكثرمنواحدةماناسأسطورةوتعد.البطولة

إلكيرجي.التارديصفشمعروهيشوة،

معظمألايوجبالشانتيانجبالتحتل.السطح

مألأ005عنالبلادمن75%ارتفاعويزيد،كيرجستان

أعلىوهيبوبيدي،قمةترتفعالبحر.سطحمستوىفوف

طولعلىوتمتدم.7!43إلىشان،تيانجبالفيقمة

تنخفض،كيرجستانمن%أ5حوالي.الصينمعالحدود

المناطقهذهوتشتملفقط،البحرمستوىفوقم159إلى

الناسغالبيةعليهايعيشجبليةوأوديةسهولعلى

ونارين.وتالاستشوهىالأنهاروأهمنسبيا،لانخفاضها

حعسبكيرجعستانفيالحرارةدرجاتتختلف

فىوبارد،والسهولايلأوديةيخمادافئفالصيف،ايلارتفاع

م615بينيوليوشهرحرارةدرجةمعدلويتراوح،الجبال

أما.الجبالفىم55وحوالى،والسهولالأوديةفىم452و

فيجداوقارس،المنخفضةالأراضيفيفباردالشتاء

م5-بينينايرشهرحرارةدرجةمعدليتراوح،الجبال

.الجبالفيم-528والمنخفضةالأراضىفيم415و-

اللإنتا!قيمةخمسيحوالطالزراع!تمثلالاقتصاد.

الأكثرالحيواناتهيوالأغنامكيرجستانفيالاقتصادي

وحيوانوالخنازيروالماعزالبقرأيضاالناسويربيأهمية

المحاصيلزراعةتلائم.الجبالفى(التيبت)ثورالياك

367كيرجستان

ترليةتمثل.الش!بيةالتلالعبرالأغناميرعون.الكيرجيونالرعاة

حيواناتوأهم.حجرجستانفىالرئيسىالرراعيالشحاطالحيوانات

الأغام.هيالتربية

المزارعونيعتمدالبلاد.طبيعةمن%01منأقلالزراعية

أهم.الزراعيةالمحممولاتمعظمإنتاجفيالريعلى

القمح،،الفواكه،البيض،القطنالرئيسيةالمحاصيل

.الخضراوات،الحليب

كيرجستانإنتاجثلثحواليالصناعةتمثل

على:الرئيسيةالصناعيةالمنتجاتتشتمل.الاقتصادي

،معادن،آلات،غذائيةمنتجات،التركيبيةالمواد

بشكك.هوالرئيسيالصناعىوالمركز،ومنسوجات

الإثمد،منهاالمعادنمنعددكيرجستانفىيوجد

النفط،،الزئبق،الرصاص،الذهب،الحجريالفحم

والزنك.،نيوماليورا

.واحدةرئيسيةحديدسكةكيرجستانفييوجد

غيربعضهالكن.الطرقمنبشبكةالرئيسيةالمدنوترتبط

مطاريربط.الرئيسيةالنقلومسيلةهيالحافلات،مرصوف

وإليها.كيرجستانمنالطيرانجمئخطوطبشكك

والمدنبشككمنإرسالهاالإذاعةمحطاتتبث

باللغفنتنشرومجلاتصحفالبلادفيوتوجد،الأخرى

والروسية.الكيرجية

الانيعرفماسكنشعبأول.تاريخيةنبدة

منقاد!نالمنطقةفياستقروالقدالبدو.همبكيرجستان

بينالوكافعةالفترةخلالآسيا.شمالمنمختلفةأجزأء



كيرستنبوش368

المنطقة.تركيةقبائلغزتوالسائالميلاديينالسادسالقرنين

التانياصقرناحتىالتدفقفىالأتراكالغزاةموجاتاستمرت

قهرالميلاديعشرأضالثاالقرنبدايةفى.الميلاديعشر

،خاناتأسموهاأيماأقاوأسسوا.المنطقةسكانالمغول

كيرجستانسكانبعضانحدروربما.القبائلشيوخحكمها

عشرالسالغالقرنأوائلفى.والمغوليةالتركيةالقبائلمن

البلاد.إلىالإسلامالمسلمونالدعاةأدخلالميلادي

بشكلالمغوليةالشعوبسلطةتحتكيرجستانبقيت

علىالصينيونسيطرحيثام،758عامحتىرئيسي

كيرجستانفيهم!حكمعلىالصينيونحافظ.المنطقة

خانتغلبعندماعشر،التاسعالقرنثلاثينياتحتى

امميرجي.االشعبعلىالمستبدكوكاند

الإمبراطوريةبدأتعشرالتاشعالقرنمنتصففي

خانعلىوتغلبتآسيا،وسطنحوسلطتهاتمدالروسية

إقليماكيرجستادمنوجعلت،ام876عامكوكاند

مساحاتعليسيطرتهاالروسيةالحكومةمدترومميا.

الاوكرانيين،الروسوشجعتالأراضيمنشاسعة

آلافقدم.هناكالإقامةعلىالأخرىالسلافيةوالفئات

هذهفيواستقرواجانبالأالزراعيينالعمالمنالمستوطنين

الذي،الرعويةالأراضىمساحةتقليصإلىأدىمماالمناطق

للكيرجيين.المعيشىالمستوىفىكبيرانخفاضنئكنه

دونولكنالروسضدالكيرجيونثارأم619عامفي

منأكثرونزح،الجان!تكلامنآلافقتلفقد،جدوى

الص!ت.إلىكيرجي015لأ...

روسياقيصرالشيوعيونأسقطام179عاموفي

السوفييتيالاتحادوتشكلالبلاد،علىسيطرتهموفرضوا

الشيوعيينالقادةزعامةتحتأم229عام)السابق(

كيرجستانفيالسوفييتأقامأم429عاموفي.الروس

)السابق(،السوفييتىللاتحادتابعةذاتىحكممنطقة

الذاتي.الحكمذيكيرجستانإقليماسمعليهاوأطلقوا

باسمسوفييتيةجمهوريةالإقليمأصبحأم369عاموفى

)سابقا(.الاشتراكيةالسوفييتيةكيرجيسياجمهورية

مظاهرمنالعديد)السابق(السوفييتىالحكماستبدل

قويةشيوعيةحكومةأقامفقد.كيرجستانفيالحياة

والأراضى.الصناعاتكاملعلىمميطرتهافرضت

حكوميةمزارعفيالامشقرارعلىالبدوالرعاةوأجبرت

البلاد.فىالوحيدالحزبهوالشيوعيالحزبوأصبح

بعض()السابقالسوفييتيالقانونحرمذلكإلىبالإضافة

ذلكومعمنها،الدينيةخاصة،التقليديةالحضاريةالمظاهر

الزراعةتطويرعلى)السابقة(السوفييتيةالحكومةعملت

والخدماتالتعليمأنظمةطورتكما،الكيرجيةوالصناعة

أيضا.الصحية

بدأتالعشرينالقرنمنالثمانينياتعقدأواخروفى

عاموفىأكثر،حرياتالشعبتمنحالروسيةالحكومة

علىالكيرجيةالقوانينهيمنةكيرجستانأعلنتام099

عاممنتصفوفى)السابق(.السوفييتىالاتحادقوانين

كيرجستانوأخذتالشيوعيالحزبحلتمام199

تبيعالكيرجيةالحكومةبدأتالحر.الاقتصادنحوبالتحول

وفى،الخاصللقطاعالعملومؤسساتالزراعيةالأراضي

وأصبحت)السابق(،السوفييتيالاتحادتجزأأم199عام

الدولكومنولثإلىانضمتث!ا.مستقلةكيرجستان

المنحلةالسوفييتيةالجمهورياتمح!!حلتالتىالمستقلة

اسمابقة.

بينالحساسياتفىالجديدةالأمةمشاكلتمثلت

والأوزبكالقرغيزبينصراعحدثفقد،العرقيةالجماعات

وفى.الأخرىوالمنازعاتالأرضملكيةادعاءاتبسبب

إلىمؤديا،المجموعتينبينالعنفاندلعام099عام

القتلى.مئاتسقوط

المستقلة.الدولكومنولث؟شانتيان:أيضاانظر

فيالقوميةالنباتيةالأحياءحدائقموقعكيرستليوش

التيبللجبلالشرقيةالمنحدراتعلىوتقعإفريقيا.جنوب

هكتارا،056نحوكيرستنبوشتغطي.تاونكيبفى

الباقيوظل.الحدائقهذهمن%7حواليتطويرتموقد

هو.كما

منمتميزةمجموعةوهو،بالفنبسكيرستمبوشتشتهر

لجنوبالقوميةالزهرة،الروتيوتشمل.الشجيرات

فىالنباتاتمننوع007.4منأكثروينموإفريقيا.

عنتزيدمجموعاتتحويالحدائقأنكما.الحدائق

.جافنبات000003

الروحيالزعيمبهاأوصىأرضعلىالحدائقأقيمت

تموقد.أم209عامسيسلرودسللدولةوالسياسى

.أم319عامالمائيةللأحياءحديقةكيرستنبوشافتتاح

وفى،الأسكتلنديينلغةفيكنيسةتعنيكلمةعيرك

هىكيرككلمةوكانتإنجلترا.شماللهجاتبعض

مجلسقيامحتىالأسكتلنديةلل!خيسةالرسمياللقب

ام(.-648ا6)45وستمنستر

فى،شائعةبصورةمستخدمةتزالماكيركولفظة

الكنيسةإلىللإشمارة،أخرىأماكنوفيأسكتلندا

الإنجليزيةالكنيسةوبينبينهاوللتمييز،الأسكتلندية

الأسكتلندية.الأسقفيةوالكنيسة

ام(.كان749-1)239إريكلورمان،كيرك

وكان.وفاتهحتىأم729عاممننيوزيلندالوزرأءرئيسا



963كجا،كاكيروو

وبهاكرايستشيرشفيكيركولد.العماللحزبزعيما

تجهيزاتوعامل،قاطرةسائقذلكبعدأصبح.تعلم

-5391منالفترةوفي.عباراتومهندسوخراطا

كرايستشيرش،منبالقربكيابويعمدةأصبحأم579

أصغركان،عمرهمنالثلاثينفيوهوانتخبوحينما

عضواكيركأصبح،ام579عاموفينيوزيلندا،فيعمدة

فيلباقتهبفضلشهرةكسبوهناك.البرلمانفي

فيبارزةشخصيةأصبحالستينياتوفي.المناقشات

النوويةالأسلحةتحاربعارض،أم739عاموفي.الحزب

المحيط.في

فايفبمنطقةالمحديدلحكمتابعةمقاطعةلديكيرى

ومعظم.نسمة441!457السكانعددبأسكتلندا.

الحجريالفحموصناعاتهيئتها.فيحضريةالمنطقة

طويلزمنمنذالمنطقةفىقامتالتيالأرضيةوالمشمعات

بلدةفيخاصةأخرىصناعاتنشأتوقد.مهمةتعدلم

للصناعاتمركزالانهيالتي،الجديدةجلنروثز

أرصفةلبناءحوضمثلبلدةفىويوجد.الإلكترونية

.البتروللصناعةالتنقيب

مع،شعبيةممياحيةمنطقةكيركالديساحليمثل

وكيركالدي.ولفنوكنجهورنبرنتسلاندفيمراكزوجود

الرئيسي.الميناءتشملالتي،المقاطعةمدنأكبراسمأيضا

وبجلنروثز.ومثلبرنتسلاندموانئهيالأخرىوالموانئ

الأوقاتمنوقتفيكيركالديوكانتصغير.مطار

لمايمتدكانالرئيسىشارعهالأنتاونلاجباسمتعرف

الساحل.بمحاذاةكم6يقارب

فيالمحديللحكمتابعةذاتيامستقدةمقاطعةكدرعليز

.006367السكانعددبإنجلترا.الغربييوركشايرإقليم

صناعةوتعتبر.للمنطقةالإداريالمركزوهدرسفيلد.نسمة

الصناعاتوتشمل.المنطقةفىازدهاراالأكثرهىالنصيج

وصناعة،الكيميائيةوالموادالهندسةالاخرىالمهمة

الأغذية.

حدودضمنالقومىبيكمقاطعةمتنزهمنجزءيقع

الأنشطةوتقودمتأصلموسيقيتراثوللمنطقة.المقاطعة

الغنائية.والفرقالنحاسيةالمومحيقىآلاتفرقالموجودة

فيتقعسلسلةكيرنجورمجبال!جيال.عيردجورم،

منجزءاوتشكلأسكتلندا،فيالمتوسطةالمرتفعاتمنطقة

الشمالمنالمرتفعاتمنطقةتخترقالتيجرامبيانجبال

منالجنوبىالجزءفيوتقعالغربىالجنوبإلىالشرقي

أعلىبعضوفيها،جرامبيانمنطقةفيالمرتفعاتمنطقة

التيمكدويبنقمةالقممهذهومنأسكتلندا.فيالقمم

التيكيرنجورموقمةالبحر،سطحفوقأم،903ترتفع

البحر.سطحفوقأم245ترتفع

إلىلونهويميل،للزينةيصلحمروالجبالهذهوفي

كيرنجورم.بالمسمأيضاويعرف،الصفرة

مؤدف.(م2481-0671)لويجي،كيروبيني

أم788عامفيباريسفياستقرالمولد.إيطاليموسيقى

ألف.وفاتهحتىالباريسيةالموسيقيةالحياةفيهامبدوروقام

قداسية.موسيقيةمقطوعةاوأأوبرا03حواليكيروبيني

المؤثروالاستخدامالمؤثرةبمومميقاهاالأوبراتوتتميز

وهي.المحنكةالأوركستراليةوالإدارةالموسيقيةللمجموعات

ميديأم(،)497إليزاأم(،)197لوديسكاتتضمن

أم(.008)جورنيهدوليأم(،)797

الموسيقىتأليفعلىكيروبينيركزام008عاموبعد

سيإنريكويامالرائعةأعمالهأحدوفي.والتدريسالدينية

عشر.السادسلويسالملكذكرىأحياام(،81)6ماينور

بباريسالموسيقيالكونسيرفاتوارمعهدفيبالتدريصرقام

أم822منلهمديراوعمل.ام597عامفيإنشائهمنذ

فلورنسا.فيكيروبينيولد.أم841حتى

يعستخدم،المهمةالنفطمشتقاتأحدالكيروسين

وقودا.أساسيةبصورة

الطائراتمحركاتفيغالباالكيروسينويستخدم

المروحيةالمحركاتفيأيضاامشخدامهيشيعكما،النفاثة

النفاثة.التجاريةوالطائراتالصاروخيةوالمحركات

.والبترولالكيروسينمنخليطاالحربيةالطائراتوتستخدم

للجراراتالكيروسينالمزارعينمنالعديدويستخدم

المولدأتلإدارةئستعملكما،الأخرىالزراعةوالات

والقرىالمزارعفىالبطارياتتشحنالتيالكهربائية

.الصغيرة

.لصاروخا؟البرافين:أيضانظرا

أمريكيمؤلفأم(.69-2919)2دجاككيروواك،

خلالوالملبسالسلوكوجوديحركةروادوأحد

أفرادومعظم.العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

الشعورضدفعلردأظهرواالذينالشبابمنالحركةهذه

كتاباته.الأمريكيةالحياةفيالتجاريةوالروحالتقليدي

الذاتية.السيرةسردطابعوتأخذالترتيبمهلهلةالرئيسية

المتحدةالولاياتفيجولاتهيصفمنهاالعديد

والخدراتالجنصعلىرواياتهركزتوأوروبا.،والمكسيك

.زنالمسماةالاسيويةوالديانة



تيكيريبا037

ثانتالتىأم()579الطريقعلىرواياتهأشهرمن

أ!الاياتاداخلتجولواالدينالحركةتلكشخصياتعن

ذاتهم.عنللبحثالأمريكيةالمتحدة

ام(بم)589الثرىتحتدراما؟متشردرواياتهمن

لويل،فيكيروواكولدأم(.)629الكبرىالإفمافة

يدليبرسا!لسجينالحقيقياسمه.بماساشوسيتس

ممدينةكولومبيابجامعةالتحة!أم049عامفي.كيروواك

لمدةأخجاريةابالبحريةخدمتهبعد.سنةبعدوتركهانيويورك

.عام!!مهنةفيالمتحدةالولاياتفيوتنقلتركهاقصيرة

منتصفشي.أم059عامفيأعمالهأولنشر

مشهوراكيروواكأصت!الشمرينالقرنمنالخمسينيات

والملبمر.السلوكوجودىحرحصةباسمالناطة!أيضاوأصبح

غربيتمحنوبصغيرةدوأ!ةتشكلجزيرةعيرلياتي

هيالجزروهذه.جزيرة33منوتتكون،الهادئالمحيط

وجزربانابا،وجزيرة،عشرةالمستجيلبرتجزر

جزروتنتشر.حدوديةجزروثمانى،الثمانيةالفوليكس

2.ك!املا!!خمسةنحوفوقكيريباتي

يبلغو726،2!صمانحوتبلغيابسةمساحةولكيريباتي

منأ!ضرويعيمق.نسمة00081نحوسكانهاعدد

مى!جريباتيعاصمةر.جيلبرتجزرفيمنهم09%

الجزر.تلكإحدىتاراوا،

عاممنب!صريباتيالآنصعرثمابريطانياحكمت

!يريباتيأصبحتعندماأم،979عامحتىأم829

تيكيريبا

ولياكالتوقيتحط---

وطليةعاصمة!

وايما

بزنرء،31لبورلل!د

لياستراا3

الدوليةالحدودلمحيمرحعاليستالحريطةهده

الدولارهيللنقودالأساسيةوالوحدة.مستقلةدوأ!ة

كيريياتي.انهفيهوالوطنيونشيدها.الأسترالى

جمهورية.رئيسيرأسهاجمهورية-يباتي.الحكم

المجلسيرشحهممتقدمينبينمنالرئيسأصشعباوينتخب

رأسهوالجمهوريةورئيس.سنواتأربعلفترةالتشريعي

وهو،التشريعيالمجلصرويتكون.الحكومةورئيسالدولة

الشعبينتخبهمعضوا36من،القوانينتسنأخىاالهيئة

مجالسالمأهولةكيريباتىجزرولمعظما.أرئمشواتلفترة

محلى.ح!صم

ميكرونيزيون،كيريباتىس!صانمعظهم.السكان

ويعيش.كيريباتي-آيأنفسهمالجزرسكادويسمى

منمنهاوأحدةكلتتكوناكتيالريفيةأغرىاصىمعفمهما

.للاجتماعومكانكنيسةحولمتراصخابيتا017إلى01

الكاثوليكيةالرومانيةإلىينتمون،نصارىاسم!صانومعظم

كيريباتيفيالبيوتمنوال!ضير.الأبرشيةالكناشأو

وسعفه.النخيلشجرجذوعمنمصنوع

الموز،:ويشملطعامهممعظماكيريباتيأهلويزرع

فىالباباي)يسمىالضخموالقلقاسأسبابايارالحبزوثمرة

الخنازيربتربيةأيضاالجزرسمكانويقومكيريباتى(.

-الايويرتدي.لغذائهمالسمكويصطادون،أسدجاحوا

الخفيفة.القطيةالملابسحيريماتيون

شحدثلكن.الحيلبرتيزيةهيالجزرأه!!وأخة

مائةنحووبكيريباتيأيضا.الإنجليزيةمنشيئامعظمهما

الثانوية.المدارسمنوالعديدالتدائيةمدرسة

منتقريباكلهاكيريباتىجزرتتكون.والمناخالسطح

تحيطالشكلدائريةمنهاوالعديدالبحريةالمرجاليةالجزر

ضحلة.ببحيرة

إلىحرارتهدرجاتتصلمداريمناخولكيريباتي

الشماليةالجزرفيالأمطاروتهطل.السنةطوالم527نحو

فإنالجزرباقيفيأما.العامفيسم003نحوتبلغبكمية

.العامفيسمأ..تبلغالأمطاركمية

البالكوبراهولكيريباتىالرئيسيالمنتجالاقتصاد.

خلالمنالبلادتجارةمعظموتمر(.المجففالهندجوز

السفن.تحميلوأرصفةدوليمطاربهايوجدالتىتاراوا،

وبريطانياأستراليامناقتصادياعوناكيريباتيحكومةتتلقى

تصدرأنهاكماللإذاعةمحطةالحكومةوتديرونيوزيلندا.

أسبوعية.صحيفة

منكيريباتيهين-الايمعظمينحدر.تاريخيةنبذة

عشرالخامصرالقرنفيالجزرغزواالذينالسامويين

أصبحالميلاديعشرالسادسالقرنوفي،الميلادي

علىبصرهموقعالذينالأوروبيينأولالأ!مبانالمكتشفون

لجزر.ا

صحررمارنمالإدفاله!%المحيضشهال-!أدراسشسة

------لأاببمليمثألئحدأ(لموإألوبحا!لبرث)را2ل!تابواحرلرة!،!

9!اراغأ!بي!رة،احوث-لوحرلرةحزللإكرتعاتى

لائالاث!6عص63!.آلأ

ك!ح!ممفل.3.!!.العولبكده!جررا!ردرياتحإلمنحد!يهـبم!لأء،!و!لأ!

ء-ص--!3كاء93-أ+،،؟ك!بر!!

توفالو.،!-كاعلمحط!بدلباسمهارلوثهكالوليىجرلرةحولرة7لأ

.؟.لاصص!3جررنوكبلاو)لبوزيلحدا(حزرك!%كبزسسؤكحرلرةبر

.)!يوهـط!ا(.-كثمثحزسةير

2سالناكرورألألأصك!في!رالغربيةساموا%-ء+ء?كا

)محي(رونوماجراياس!لر..-رريهـ-.ا!ن!ة()از!باتا!مريفيةساموا3

ميل0050001005133320052
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محهمالكثيرونوينتج،طعامهممعظميزرعونكيريياتىأهالي

موانيها.فيترسوالتىالمحيطهاتعابرةللسمنلسيعهاالطماطم

أليسوجزرجيلبرتجزرعلىبريطانياوسيطرت

عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفيالجنوبإلىالمجاورة

.أم109سنةألمحيطجزرعلىسيطرتهاوتمت.الميلادي

اسمالجزرهذهعلىالبريطانيونأطلقام619سنةوفي

الجزربعضوضمت.وأليسجيلبرتجزرمستعمرة

بعد.فيماالمستعمرةإلىالفونيكسوجزرالحدودية

(أم-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

جنودوغزاالجزر.منالعديداليابانيةالقواتاحتلت

فياليابانيينوهزمواام439سنةتاراواالأمريكيةالبحرية

دموية.الحربمعاركأكثرمنواحدة

مأ759عامفىالمستعمرةعنأليصجزروانفمسلت

نالتوقد.أم789عامالمستقلةتوفالودولةوأصبحت

السابقةوأليسجيلبرتجزرمستوطنةفيالجزرباقي

عاميوليومنعشرالثانيفىكيريباتىاسمتحتالاستقلال

.أم979

،جيلبرتتاراوابم،الثانيةالعالميةالحربأيضئا:انظر

جزر.الاستواء،خطجزر،

،كورنوولجنوبمحليةحكوميةمقاطعةعيرلر

علىتشتملوهي.نسمة85)008سكانهاعددبإنجلترا.

الأراضيومنطقةليزاردجزيرةشبهمنطقةمستنقعات

مكانوفي.وردروثكامبورنحولالجرانيتيةالمرتفعة

مكثفةبصورةالمنخفضةالأراضيمناطقتستغلآخر،

منالماشيةتربيةوتعتبر،الألبانومنتجاتللزراعةورئيسية

بزراعةالأسواقمزارعوويقوم.مهماأمرالحومهاأجل

وللسياحلندنلأسواقوالزهوروالفاكهةالخضراوات

ويتركز.كورنوولمنأخرىوأجزاءللمقاطعةالزائرين

-كامبورنمنطقةفيالمقاطعةفيللسلعالصناعيالنشاط

وهي،ليفينوبورثالجنوبيالساحلعلىوتقع.ردروث

لقضاءمشهورامركزاهيلستونوتعد،الاسماكلصيدقرية

الفراء.برقصةمشهورة،تجاريةمدينةوهىالعطلات

.كورنوول:أيضانظرا

إيطاليالملوكمقراكانكيرينالقصرقصر.كيريئال،

تلعلىيقوموهو.أم469حتىام87أمنالفترةفي

المقرأم087مشةقبلالقصروكانروما.فيكيرينال

بناءهعشرالثالثجريجوريبدأوقد.للباباواتالصيفي

أصبحأم489عاموفي.أم574فيالغرضلذلك

الإيطالية.الجمهوريةلرئيسالرسميالمقرالقصر

روما.:أيضانظرا

للفدبينرئيساكانأم(.-569أ098)البيديوكيريدو،

مكتفابرنامجاأيدوقد.أم539إلى4891منالفترةفي

تغلب.سنواتستاستغرقتالتيرئاستهمدةخلالللتصنيع

.أم539انتخاباتفيماجسيسيرامونعليه

جزيرةفىسير،لكوزبمقاطعةفيجانفيكيرينوولد

فيالقانونفيمتخصصعاأم19ءفيوتخرج.لوزون

النوابمجلعم!فيعضومقعدوشغلبمانيلا.الفلبينجامعة

الشيوخمجلسوعضوأم259إلىام919منالفلبيني

.أم319إلى2591من

أصبحأم349فيالفلبينيالكومنولثأنشئعندما

الثانيةالعالميةالحربوخلال.للماليةوزيراكيرينو

للاشتباهأسابئماثلاثةاليابانيونسجنهام(15-49)939

وبعد.العصاباتحربلصالئرجالبأنشطةقيامهفي

الرئيسجوارإلىالرئيسنائبمنصبشغلالحرب

فيفجأةروكساسماتوعندما.روكساسمانوويل

الرئاسة.مقعدفىخلفهام489

(.العين)أجراءالعين،الدموعانظر:.الدمعيالكيس

فيينموالدهونمنصغيركيسالدهديالمجى

لتليينزيتابمتفرززهميةغددعلىالبشرةوتحتوي.البشرة

هذهتتجمععندماالدهنيالكيسويتكونالجلد.

الأكياستظهروقد.واحدةزهميةغدةداخلالإفرازات

القدمينباطنيعداالجلد،منجزءأيعلىالدهنية

اليدين.وراحتي

والوجهالرأسفروةعلىعادةالدهنيةالأكياسوتنمو

ككتلةأومستديروبشكلببطء،وتنمو.الأكتافأو

الجوز.ثمرةحجمإلىالبازلاءحبةحجممنبدايةبيضية

!**!!!!!*+*صك!!!يخرء؟؟-كا4-!!!?-أ
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علىتحتويوهيمؤلمةوغيرلينةالدهنيةوالأكياس

ثريهة.رائحةلهاتكونقد،بصفرةمشوبةبيضاءمادة

ولذاوالأأ+بمالتورممسببة،الدهنيةالأكياستتلوثوقد

وأنموأيملاحفهآعندفوراالطبيبعلىالحرضيجب

الجلد.فيبروز

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الراعيكيس

الراممط(.)كيص!

ألحصافي(،ا)ا!راتالإنسانجسمانظر:ا!اء.ب

(.الحسم)أ!هـةالطائر(،الرئتين)أجراءالرئة

البضائعفيهوتحملتعبأأ!رتامنوعاءالورق!ى

يختلفوهو.الامشعمالفىفائدةالاشياءأكثرمنويعد

إلىالحلوىالقصعةأصغيرةااللفورقةلينماالحجمفي

أص!اأ!رتاكيسفإن،ذأسكومع.للتسوقالضخمالكيس

منالأخيرأضصفاوفي.الماضيالقرنقبلمعروفايكن

معظمبشحنالمصانعأصحابقامعشر،التاسعالقرن

فإذاالتجار.إلىتعبئةبغيروالسكلالدقيقمثلبضائعهم

ال!صاتبقاملحملها،وعاءوكيلهأوالتاجريحضرلم

وأالشكلمحروطىبصئوعاءالتسليمعنالمسؤول

،التجاريالتبادلتطورو!ا.الأوراقمنالطياتملفوف

كانوافقد.الأكياستلكإعدادفيالتجارمنكثيرشرع

أ!للاستعماجاهز!جسلتش!صيلالورقةنهايةيلفون

فيأ!رثا!يالرألصنعالالاتمنكثيرواخترع.السريع

اغرنامنالستينياتفيالأمريحيةالمتحدةالولايات

لصناعةآلةأفضلبتي.سوشيد.الميلاديعشرالتاسع

تراخيصإعطاءفي،أم865فىوشسرع.الورقأكياس

منوجنىاخترعهاالتياجهزتهبالحمتعمالللمطالبين

.كثيرةأرباحاورائها

ال!بداعموالاةعلىالاخرينالخترع!تبتينجاحوحفز

محببت!شلم،الباكرةالمحاولاتهذهلكن،المجالهذافي

اورقأكياسصناعةتشثأولم.الصناعةهذهوازدهارخلق

أفضلشراءتمعندماإلاام،986فيالمتحدةالولاياتفي

بوساطةواحدةآلةفيتجميعهار،المحتلفةالالاتمكونات

بنسلفانيا.فيمتحدةشركة

صناعةمنشآتحققتهالديالسريعالنجاحودفع

تحتنفسهاالصناعةهذهمزاولةإلىالمتحدةالشركةالورق

.ام875عاموالأوراقللأكياسالمتحدةالشركةاسم

كيس،ملايين606بلإنتاجها،الأولالعاموفي

ثمومنالعهد.ذلكفىمذهلاقيا!ميارقماهذاوكان

راررؤ.!ىامقعلىالصناعةقامت

حدإلىالبيعتكاليفتخفيضإلىالكبيرالإنتاجوأدى

يقوم،الحديقالعصروفي.التجزئةلتجارةبالنسبةبعيد

أكياسمنرئيسيةأنواعأربعةبإنتاجالصانعأصحاب

أحدنهايةعندمقفلوعاءوهو،المسطحالكيس.أ!رتا

ويعد.فضسفاضةمساحةتعطيجانبيةطياتذزوهو،طرفيه

،القاعذووالكش!.ذلكعلىمثالأانحروطيالكيس

عندمعستقيماالكيسيظلبحيث،واسعةقاعدةلهتكون

الشكلمستطلةقاعدةذووهو،الآليوالكيس.ملئه

باليد.دفعهبمجردبسهولةفتحهيم!شبحيث،جانبيةوثنيات

الناعمةالبطانةذاتالأكياسالخاصةالأكياسوتشم!

الأكياسلهذهالأخرىالبطاناتوبعضالأضرار،لمنع

.الحرارةأوالعفنأوالدهنتسربدونتحول

علىويحتوي،الجسمفييتكونشاذ!جسالكيسة

أكثرالجلدكيساتوتحدث.خارجيةفتحةأ،وليسسائل

دهنيةغدةفتحةتنسدعندماعادةتحدثشهىغيرها.من

(.بالشعرةيحيطالكيسيشبه)تركيبالشعرجريبأو

الجسمتدخلغريبةمادةحولالكيساتبعضوتتكون

.الجروحبعدالدمحولأخرىكيساتوتتكون

تحت-اللعابيةالغدةفيتتكونالتيالكيسةوتسمى

الداخلية-الأعضاءكيساتوتختجالضفيدعة.-اللسان

الكيساتوتستأصلالعضو.فيشاذلنمونتيجة-عادة

بالجراحة.

الدهنى.الكيسأيفئا:انظر

إتليمفىمحليةإدارةمنطقةالجنوبيةكيسديفن

نسمة.002701اسمكانعددبانجلترا.لنكولنشاير

المزارعونينتج.وبورنوستامفورد،،غرانثاممدنفيهاوتقع

ومنالسكر.وبنجر،الجذريةوالمحاصيلالخضراواتهناك

القطخية،والمنسوجات،الملابسالصناعيةمنتجاتها

اليدوية.والعدد،والأحذيةالزراعيةوالآلات،والمحركات

مالكوموالسير،نيوتنإسحقولدالجنوبيةكيستيفنفي

ثاتشر.ومارجريتسارجنت

فيمحلىحكمذاتمقاطعةالشماليةكيستيفن

تتم.نسمة004782السكانعدد.بإنجلتراأضكولنشاير،

زراعيةوالمقاطعةسليفورد.السوقمديمةمنإدارتها

والحبوبوالخضراواتالجذور،محاصيلوتنتج،بالكامل

الملكيالطيرانسلاحكليةبالمقاطعةتوجدوالورود.

نويل.كرا

رجل(.-أم)239ألفردهنريكيسنجر،

للخارجيةوزيراعمل،يهوديأصلمنبارزأمريكيدولة
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3"صيخممنالمتحدةللولايات

صك!ولأ؟!7-ء!ير-؟ص؟كا؟كاوقد.أم779حتى7391

7*ك!ع+!خ"1ريتشاردالرئيسعينه

+كا،المنصبهذافينيكسون

لأ:لأ"-!م-ص!!ءأنبعدبوظيفتهواحتفظ

بمكه!رئيسافوردجيرالدأصبح

،بر؟-17!+وعمل.ام749سنة

غلأ!!كا!!مساعداقبلمنكيسنجر

كيسنجرهنريالأمنلشؤونللرئيس

حتى9691منالقومي

نفوذاالأكثرالخارجيةالسياسةمستشاروكان.أم759

المذكورين.الرئيسينمنلكل

مفاوضاتام739-9691بينماكيسنجرأجرى

لوقفمحاولةفيالشماليينالفيتناميينالدبلوماسيينمع

لوقفاتفاقإلىالمفاوضاتوأدت.الفيتناميةالحرب

وفيتنام،المتحدةالولاياتمنكلعليهوقعتالنارإطلاق

حصلوقدكنجوالفايت،الجنوبيةوفيتنامالشمالية

الشماليةلفيتنامالرئيسيالمفاوضثو،دكليوكيسنجر

وقفإلىالتوصلفيلدورهماللسلامنوبلجائزةعلى

عامالحربانتهتحتىاستمرالقتاللكنالنار.إطلاق

.أم759

.نيكسونبهاكلفهعديدةبمهماتأيضاكيسنجرقام

نيكسونلزيارةللترتيبالصينإلىذهبام719عامففي

مأ729عامموسكوإلىذهبكما.ام729عام

سنةوفي.السوفييتبالقادةنيكسونللقاءللترتيب

بينالفصلاتفاقياتترتيبفىكيسنجرلمماعدأم749

والسورية.المصريةوالقواتالإسرائيليةالمتحاربةالقوات

العربجةأم739عامحربفيأطرافاالدولهذهوكانت

للإسرائيلية.ا

رئيعئاريجانرونالدالرئيسعينهام839عامفي

الأمريكيةالسياسةلتطويرتشكيلهاتمالتيالفيدراليةللهيئة

الوسطى.أمريكاتجاه

بألمانيافورثفييهوديةأسرةفيكيسنجرولد

.أم389عامالمتحدةالولاياتإلىأسرتهوانتقلت

الثانيةالعالميةالحربخلالالأمريكيالجيمقفيخدم

.ام439عامأمريكيامواطناوأصبحام(-459ا)939

جامعةمنعلميةدرجاتثلاثعلىكيسنجروحصل

تشمل.الدوليةالعلاقاتفيمقرراتفيهاودرس.هارفارد

الأمريكيةالخارجيةالسياسةحولالعديدةكتاباته

نشروقدأم(،)579الخارجيةوالسياسةالنوويةالأسلحة

الأبيصالبيتسنواتمذكراتهمنمجلدينكيسنجر

ام(.8219الغليانسنواتام(،)979

كانم(.8691-0091)كالفاأرهو،كيكونين

منكثيريرىأم.819إلىام569منلفنلندارئيسا

تصيرأندونالحيلولةعلىساعدتسياساتهأنالناس

الاتحادمعالسياسيةالروابطمنبالرغمشيوعيةدولةفنلندا

البلدين.بينالطويلةوالحدود)سابقا(السوفييتى

الحربفيالحيادجانبالتزامعلىكيكونينأصر

.والغرب)سابقا(السوفييتيألاتحادمعوالتعاونالباردة

بالمنظمةمشاركاعضوارئاستهتحتفنلنداصارت

أوروبيأمنلمؤتمردعاكما.إفتاالحرةللتجارةايلأوروبية

أوروبا.فىالتوترتقليلعلىيعمل

ونالكوبيو،منبالقرببايلافيسفيكيكونينولد

مناصبتقلد.هلسنكيجامعةمنالقانونفيشهادة

تقلدكما،مختلفةوزاراتبينهاومنعديدةحكومية

رئيساانتخب.مراتخمسالوزراءرئيسمنصب

تخلى.مراتثلاثانتخابهوأعيدام569فىللجمهورية

صحته.اعتلالبسببام819فيالرئاسةعن

إفريقيا.بشرقكينيافيعرقيةمجموعةأكبرالكيكيووو

من2%0نحوويمثلونالجيكيويوباسمأيضئاويعرفون

فيوالأغنياءالمتعلمينكباربعضومنهمكينيا.سكان

الحرةالأعمالأوالحكومةفيمنهمكثيرويعملكينيا.

.كبيرةمزارعيمتلكوالبعض

فيماالكيكيويوعاشالميلاديعشرالخامسالقرنومنذ

أوكيكيويوعليهايطلقلغةويتكلمونبكينيا،الآنيسمى

الإضيقية.اللغاتمنالبانتوعائلةإلىتنتميجيكيويو،

الكيكيويوومازالعشائر.تمممعإلىالكيكيويووينقسم

الطريقةحعسبوالأغنامالأبقارقطعانويربونيزرعون

أفرادمنلرابطةمملوكةفهيالأراضيأما.التقليدية

صلةتضمهمأفرادمنتتكونمباريعليهايطلقمجموعة

القرابة.

ذلكوإثركينيا.بريطانياأحتلتأم598عاموفى

النظامتأثيرتحتكبيرةبصورةالكيكيويوحياةتغيرت

استقرواالذينوالبريطانيون.الغربيوالتعليميالاقتصادي

ملكاوعدوهاالكيكيويوأراضيعلىاستولواكينياشي

ونفوذهمأملاكهملتقلصفقرفيالكيكيويووعاش.لهم

قادواالعشرينالقرنمنالخمسينياتوأثناء.المسياسي

وفي.البريطانىالحكمعارضتماوالماوعليهاأطلقحركة

ماو.والماوالبريطانيينبينالقتالنشبأم529عام

إلىالعنفأحداثوصلتعندماأم،569عاموبحلول

نحوالكيكيويومنالقتلىعددكانتقريبا،نهايتها

ومن2،و...نحوالإفريقيينبقيةومن،005.11

كثيرابريطانياواعتقلت.451نحووالاسيويينالأوروبيين
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حوموبينهماومن،المتمردينلقبعليهماأطلقالذينمن

إلىأمميكيويواآلاهـمنوانتقلالكيكيويو.قائدكينياتا

منازلهم.تدميربعدالاعتقالمعسكرات

استقلالهابعدكينياأ!زراءرئيساكينياتاجوموانتخب

!صانوالرئيعهر،لقباإلقبهتغيرثم.أم639فى

فيفاتهرومنذحجنياتا.ح!صمةفيرئيسىدورللكيكيويو

أطتأتيرتوازدإيجادع!الجديدةالح!صمةعملت،أم789

.الأخرىاوالجماعاتأمميكيويواقوىعلى

جومو.،كينياتا،كينيا:أيضاانظر

طريقاللسفنيوفرمائيمجرىكيلقساةقئاة.عيل،

وقديما.البلطية!وبحرالشماللحربينللإبحارمختصرا

اللغةفىاشممميواسمهاولهلما.القيصرقناةاسمهاكان

تختصروهي.الشرق-الشمالبحرقناةيعنيالألمانية

اغناةاتقعو84!-ا.0علىيزيدبماالدنماركحولالرحلة

نهرمصبعندبرنسبيوت!صجمنوتبدأألمانيا،شمالى

أجملطيقىاأجحرياأ!يناءامنأعربباهولتنوإلىالألب

احديديةأطس!ثجسرأع!نادافوثويوجدكيل.المسمى

رندسبرج.عند

الح!صمةيدعلىكيلبقناةالعم!!بدأم188داعامفي

ذإ،ذأسكبعدتوسعتتم.أم598سحةواكتملالألمانية

عشرأحدوعمقهاأم،62إلى2.1بينماعرضهابلغ

الحلفاءقساب!!دمرتوقدش!ا..589طولهايبينبينمامترا،

-9391)نيةأ!ثاااعالميةاالحربأثناءمك!لماف!المجرى

عدديباتأيرأضدا.غربي!جنوفيمدينةعيلارلي

ساظرمنشهرتهاامستمدت.نسمة/8377سكانها

الجميلة.وبحيراتهاوغاباتهاجبالها

نأإلىالأسواتهادئةمدينةكيلارنيوكانت

الميلادممب،عشرالتاسعالقرنخلالمسياحيامركزاأصبحت

بالمناظرللتمتعكيلارليفيالسياحمنحضيراممتقروقد

04تضبمأنهاإلاصغرهامنابالربها.المحيطةالساحرة

ايضاالمدينةوتعد.شوارهاالتامةالراحةتوفرونزلأفندقا

المنطقة.أحسكانمر!صياسوقا

حركةالمدينةفيتزدهر،السياحةإلىبالإضافة

افعة،أاوالالات،المحركاتإنتاخشيتتمثلاقتصادية

.والمنسوجات،الطهعاموتغليف

بحيراتثلاثكيلارنيبحيرات.بحيراتكيلارلي،

أخربياالجنوبفيكريمقاطعةفيتوجدبجمالها،شهيرة

فيالرئيسيةأ!سياحيةاالمناطقإحدىوهيأيرلندا،من

مدينةغرليجنوبفىكيلارنيبحيراتتقعأيرلندا.

كيلارنيبجرات

مساحة،السفلىالبحيرةأزلين،لاوتشغ!!ر،!جلارني

البحيرةأوموكروس،لحيرةتشغلتقريبا.!-022

فهيالعليا،البحيرةأماتقريبا،7.22!ص!امساحةأ!سطىا

جبالبينوادفىالعلياأجحيرةاوتقع.اطساحةتلكتلثا

أسفلفيالسفليانأجحيرتانوتمإ،رمليةحجارةذات

،راجأ!نجيدعىجميلبنهرالبحيراتتتصمل.الجبال

دنجل.خليجفيلوننهرعبرمياههاوتصرف

والغاباتالمحيطةوالجبالالبحيراتمنكثيرتشكل

موكروسفيمركزهيقعالذي،أ!طشاكيلارنيمتنزه

السفلى.البحيراتتفصلجزيرةشبهعلىوجاردرهاوس

الذيآليموكروسخرائبذأككلمنبالقربوتقع

.الميلاديعشرالحام!رأغرنافىبني

عاليرشيدانظر:.عاليرشيد،الكيلائي

الكيلاني.

أعمالرجل(.-م4191)اللورد،كيلالين

رئيساكان.عالميةشهرةمنجزاتهأكسبته،وكاتبأيرلندي

حتى7291عاممنالعالميةالأوليمبيةاالألعابأطجنة

.أم089

فيالسيا!ميةبالشؤونومتخصحصاصحفيامراسلاعمل

خدمتهوبعدأم.!39وحتىأم359عاممنلندن

(أم459-1)913الثانيةالعالميةالحربخلالالحسكرية

جالويفيمستقرةعائلتهكانتحيثأيراسدا،إلىذهب

القرنمنالخممسينياتوفي.الميلاديعشرالرابعالقرنمنذ

هوليوود.فيأفلامهكورةباأنتج،العشرين

،كمبردججامعةوفيلاريسفيودرسلمدنفيولد

عامالأوليمبيةالألعابلجنةلرثيسنائباوأصبحبانجلترا،

.أم689

هـ051عرلى!طولحط.ا!95مالاطجلألمريك

شعال)ا!خ!أ1-!-!،غ.---***\

سص3؟جلا3بر

لالمح7كاكاكر!بمداطقةابرلنبدامالاو

لا-إضالا--لا!-(/-ص-!لىصكنلاهـشبحيرات

!"ث-لإطلفتمؤء-كيلإرئيء!رر-3-ل!

كروشوهلصب!ل!!ئر؟---!،-

ير-+-تم143؟(م1401)2-(!سعط.-كورد.

.اوىكحليكودماسدسلا+

ثالنتبا،جريرةلأ3-ءءص-!!3

36-س!س!س---ءلم-"صكوركمماطعة

ثمسلمالمص3-

يةلمجب!،أ،ص،-لابىضضحبر7.لانتري3!-

ه!؟أع7ميزنأرأكأس--3ء-!ص02كا---كؤتن

خ!!ابئمصأئي

،3!

كي!01!57د.2

ى1021.81..07د.2د



375آدمزهيلينكيلر،

فيمحديةحكومةذاتمقاطعةالشرقيةكيلبرايد

993.18السكانعددبأسكتلندا.ستراثكلايد،إقليم

وتبعد،الشرقيةالجديدةكيلبرايدمدينةفيتتمركز.نسمة

والصناعاتجلاسجو.جنوبكمعشرأحدحوالي

والمعدات،والمنسوجات،الهندمسيةالصناعاتهيالرئيسية

الكهربائية.

إقليم.،ستراثكلايد:أيضانظرا

وحادنشطأستراليرعيكدبالأسدراليالكيليي

يفترلاوحماس،الاغناملتوجيهطبيعيةغريزةوذوالذكاء

بالمزادالحيواناتبيعبأماكنأوالأستراليةبالبراريللعمل

هائلة.سرعةولهاالعضلاتقويةرشيقةكلابوهي.العلني

الشعرقصيركوليالأسكتلنديالكلبمنالكيلبيوينحدر

وشميزالاطرافمستدقتاوأذنانقصير.شعرذووالكيلبي

الصفرةإلىالضاربوالأمممرالأسودمنهاالتيشعرهبألوان

)جنيوكيلبي،الدخانيالأزرقأوالداكنوالبنيوالأصهب

دعوىأستراليافيربحمنأولاسمكانالغيلية(باللغةالماء

باسمالفصيلةسميت.وقدأم872عامالرعاةبكلابتتعلق

حينئذ.بيعهاتمالتيكيلبيجراء

مؤدفةأم(.689-)0188ادمرهيلينكيلر،

مثالآوتعد.المعاقينالأفرادلصالححياتهاكرستأمريكية

ولدت.الجسديةإعاقتهعلىشغلبالذيللشخصرائعا

منلسلسلةتعرضتألاباما.بولايةتويكومبيابمدينة

لديهاوالبصرالسيمحاستيتدميرإلىأدتالأمراض

علىقادرةتكنلمولهذا.سعنتينيتعدلموعمرها

.لكنهاالخارجيالعالمعنمحتجبةوظلت،التحدث

ولتساعدعالميا،مشهورةلتصبحإعاقتهاعلىتغلبت

بحياتهم.يتمتعواأنعلىالأفراد

حدعلىوأصبحتنمتتقريبا،عمرهامنالخامسةفى

للتعبيروتضحكتقهقه،المراسصعبةوعنيدةهمجيةقولها

الصرخاتتلكوتبعثبأظافرهاتنبشسعادتها،عن

عندئذ.ذلكعكسعلىللدلالةوالبكمللصمالمكتومة

بل.جراهامألكسندرد.المشهورالعالمإلىوالدهاأخذها

بمدينةللمكفوفينبيركنسمعهدإلىبالكتابةنصحهوقد

إلىسنهاتصلأنوقبل.ماساشومسيتسبولايةبوسطن

بوسطن.منالقادمةسوليفانآنإلىبرعايتهاعهدالسابعة

طفولتهاخلالعمياءشبهذاتهاسوليفانآنكانتوقد

جراحتينبوساطةبصرهامنكبيراجزءااستعادتلكنها

ترعىظلتوقدأم.887وأم881عاميفىلهاأجرشا

طمسن)بولي(أجنيزماريقامتعندئذوفاتها.حتىكيلر

.سوليفانآنبدوربالقيامكيلرسكرتيرة

بعقلتتصلأنمموليفانآنأستطاعت.والكتابةكيلر

استخدمتوقد.اللمسحاسةطريقعنطفلةوهيكيلر

كلماتكتابةبوساطتهااممتطاعتالمسية(يدويةألفباء

الكلماتبربطالطفلةوبالتدرلبدأتكيلر.يدعلي

ملحوظة.بسرعةتقدمتلذلكفهمهاوعندبالاشياء.

الألفبائيةالحروفعلىتعرفتصشواتثلاثوخلال

بريل.بطريقةوالكتابةالقراءةوأجادت

استطاعتعمرهامنالعاشرةفي.والتحدثكيلر

نأقررتوقد.فقطالإشمارةلغةباستخدامالتحدثكيلر

المدرلممينأحديدعلىدروسافأخذتالتحدثتتعلم

منعشرةالسادسةوفي.الصمتدريسفيالمتخصصين

بالقدربالاخرينألاتصالعلىقادرةأصبحتعمرها

خاصة،ثانويةبمدرسةبالالتحاقلهاسمحالذيالكافي

اختارتوقد.الكلياتبإحدىدراستهامواصلةثمومن

حيثماساشوسيتصبولايةكمبردجبمدينةكليفرادكلية

نآلازمتهاوقد.الشرفبمرتبةام409عامفيهاتخرتجما

لهاوتفسرتترجم،السنواتتلكخلالسوليفان

الدراسي.الفصلداخلوالمناقشاتالمحاضرات

اهتمتالكليةفيتخرجهابعد.والاخرونكيلر

المؤسسةإلىوانضمت.والصمالمكفوفينبشؤون

البارزاتالعضواتمنوأصبحتللمكفوفينالأمريكية

البحارعبرالأمريكيةللمؤسسةانضمتكمابها.

الهيئاتأمامالمحاضراتبإلقاءكذلك.قامتللمكفوفين

وأنشأت.والمقالاتالمؤلفاتمنالعديدوكتبت،التشريعية

الأثرياء.بتبرعاتودعمتهللمنحكيلرهيلينصندوق

مهتمةالتاليةالسنواتفيكيلرهيلينأصبحت

المتأثرةوالدولالناميةالدولفيالمكفوفينأوضاعبتحسين

وبحماسبلسانهمناطقة،لهمسفيرةوأصبحت،بالحرب

52منأكثرفيالمحاضراتبإلقاءقامتوقد.مللودون

الثانيةالعالميةالحربخلالالخمسالعالمقاراتفيدولة

أم(.1-459)939

أصيبواالذينللجنودخدماتهاكيلرهيلينقدمت

الشجاعةتبثأخذتحلتوأينما،الحربخلالبالعمى

المكفوفين.الأفرادفي

بينهاومن،المميزةالجوائزمنالكثيركيلرهيليننالت

وجائزة،الفرنسيالشرفوساملجائزةالفروسيةشريط

الأوسممةمنوالعديد،كليفرادكليةخريجيإنجاز

العالم.دولمنالختلفة

ومنلغة.05منأكثرإلىكيلرهيلينكتبترجمت

العالمأم(،9)30التفاؤلأم(،!.)3حياتيقصةكتبها

الحجريالجدارنشيدأم(،9)80فيهأعيشالذي

ديانتىأم(،)139الظلاممنالخروجأم(،019)
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(ام039)اللاحفةحياتى:الوسطالتيارأم(،)929

.سوليفانانعنقصصمجموعةوهىأم(بم)559المعلم

مسرحيةوتحكيحياتها.قصةكيلرهيلينفيلمويحكي

بهيلينسوليفانآناتصالكيفيةالمعجزاتذاتالعاملة

اللمس.حالحمةطريقعنكيلر

فيمحدىحوراذاتمنطقةلودونولمجارلوك

78018أصسكاناعددأسكتلسدا.فىسترأثكلايدمقاطعة

الددمنوعدداكيلمارنوكالصناعيةالمدينةوتضما.نسمة

وستيوارتون.وجالستوندارفيلوتشمل،الصغيرة

وصناعة،المحركاتصناعةعلىالصناعاتوتشتمل

هناكأنكماوأرلطتها.والأحذيةوالملابسالسجاد

.الألبانمنتجاتبمزارعاهتماما

إقليم.،ستراثكلايد:أيضاان!

فىا!ادة()كميةالكتلةدقياسوحدة!جرامالكيلو

فىالأساسيةالوحداتأحدوهو.المتريةالوحداتنظام

كتلةيعادأال!جلوحرامر.كجمورمزه،النظامهذا

،م4حرارةدرجةفىالماءمنمكعبسمأ...

أيضا.الأوزانالقياسالكيلوجرامويستخدم

منأسطوانةعنعبارةللكتلةالعالميالمعياريوالمقياس

ويحتفظواحد.كيلوجرامكتلتهاالإيريديوم-البلاتين

سيفرسفىوالمقاليسللأوزانالعالميالمكتببالألممطوانة

باريس.قرب

بموالمقاييسالأوزان،الجرامبمالمتريالنظام:أيضاانظر

القيالر.

أ!ذبذباتامنعددترددلقياسوحدةهرتركيلو

يرمزو،الصوتوموحاتالراديوموجاتمثلوالموجات

هرتز0001الواحدهرتزال!صيلويعادل.2+كأ.بلها

(.الثانيةفي)دورة

أولتلفازمعينةمحطةمنالمرسلةالموجاتوتختلف

منلابدلذلك.أخرىمحطةموجاتعنترددهافيراديو

المطلوبة.المحطاتليستقبلالتلفازأوالراديوجهازضبط

فمحطةالتردد.علىالجهازعلىالمدونةالأرقاموتدل

87تكتب-الجهازفى078علىالمسموعةالترددتضمين

هرتز.كيلو078بترددتبث-أحيانا.87أو

نطاقالراديو،،القصيرةالموجاتأيضا:الظر

.الترددات

كلفيوتستخدم.ال!ئهربائيةالقدرةوحدةواطالكيلو

.المتريالنظامتستخدملاالتيالدولفيهابماالدول

قدرة4.31أو،واط0001يعادلالواحدواطوالكيلو

أمبيرذيتياربوساطةالمحمولةالقدرةهووالواط،حصانية

واحد.فولتمقدارهكهربائيضغطتحتواحد

وحدةالإنجليزيالنظابمفيالحصانيةالقدرةوتستخدم

الحصانيةالقدرةلاننظراولكنأح!رلائية،االقدرةلقياس

.واطالكيلواستخداميفضل،فقطوات746تعادل

كيلوبوساطةالمؤدىالشغلساعة-واطأحصيلواتعادل

قدرة341.أيضاتساويأنها!صما.واحدةساعةفىواصأ

ساعة.-حصانية

الفولت،بمالحصانيةالقدرةالأمبير،أيضا:انظر

.طلواا

برييان-كيدوجميثاق.ميثاقبرييان،-كيلوج

الخلافاتلحلالحربا!شخداموتدينتشجباتفاقية

المتنازعين،بينالسلميللتفاوضوتدعوالدولبن

الفرنسيالخارجيةوزيرقدم.باريسباتفاقيةوتعرف

كمعاهدةأم279عامفيأساساالاتفاقيةبرييارأرمشيد

وزيرتوسعثمومن.المتحدةأصلاياتوافرنسابين

خطةفيكيلوجبيلينجزفرانكالأمري!صىارججةالحط

التوقئوتم.الأمجميعلتشملام289سنةالاتفاقية

72بتاريخباريسفيدولةاءمنالاتفاقيةعلى

وصلم3491عاموبحلول.أم289عاممنأغسطس

الأمكلهذاشمم!وقد.دولة46إلىالموقعينعدد

الأرجنتينماعداالوقتذلكفيالعال!فيالموجودة

مثلالصغيرةوالدولوأروجوأيوإلسلفادوروبوليفيا

مارينو.وسانوموناكوولختنشتاينأندورا

فعلى.معينةبقيودالاتفاقيةعلىعديدةدولوقعت

تث!نأنفيبحقوقهاالدولمعظماحتفظتالمثالسبيل

بذلكاليابانطالبتوقد.النفسعنالدفاعحالةفىحربا

الصينمعحربهافيالحالىالقرنمنالثلاثينياتفيالحة!

وسائلالاتفاقيةتقدمولمارسميا.الحربإعلانبدون

شنتهالذيالهجوممنعتست!ولممحتوياتها،لفرض

الاتفاقيةخرقمنوبالرغم.أم359فىأثيوبياعلىإيطاليا

تلئرسميا.لمأنهاإلامرةمنأكثر

التحالفقواتاستخدمتالثانيةالعالميةالحربولعد

أممتخدمتكما.الدولمنبدلأالأفرادضدالاتفاقية

حربجرائممحاكماتفىقانونياأساساالاتفاقية

الدولي.القالونانظر:وطوكيو.نورمبرج

(.الدهون)امتصاصاللمفاويالجهاز:انظر.اووس

دهاويرمز،المتريالنظامفيالمسافةوحدةالكيلوور

ميل.-ونحو،أم،000الواحدمترالكيلويعادل.كمب

الميل.،المتريالنظام:أيضاانظر
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ودهإفريقيا،ش!رقفىخامدبركانعيليمئجارو

منجزءحاليا)وهىتنجانيقاشمالفيويقع،قمتان

تسمىقمتيهوإحدىكينيا.حدودمنبالقربتنزانيا(

إفريقيا.قارةفيارتفاعنقطةأعلىوتعدم598.5كيبو

.م06بعمقوالجليدبالثلوجدائمامغطاةكيبووقمة

القمة.منحدراتالجليديةالأنهارمنالعديدوتغطي

الثانيةالقمةوتسمىام08نحوكيبوقمةفوهةوعمق

ويزرع.جليديةأنهارفيهاتوجدولام5)435ماونزي

سفوحعلىالبنمنكثيراالإفريقيونالفلاحون

أحداثمكانهووكيليمنجارو.البركانمنحدرات

لإرنستالمشهورةالقصيرةالقصةكيليمنجاروجليد

.همنجواي

كينيا.؟الجبل:أيضاانظر

رئي!أم(.499-أم)129سونجإلكيم

منذالشماليةكورياحكومةترأس.الشماليةكوريا

الحزبرئيعرأيضاوهو،ام489عامالبلاداستقرار

زمامإدارةفيكيمتحكم.الشيوعيالشمالىالكوري

ونظاموالاقتصادالجيشفيالشماليةكوريافيالأمور

وقائداللبلادرئيساباعتبارهالمجتمعنواحىوكلالتعليم

.للحزب

يانج.بيونجمنبالقرب-دنجتشيلجولفيكيمولد

جيلينإلىألعرتهانتقلتصباهوفيمدرسا،والدهوكان

وفى.الشيوعيبالحزبالتحقوهناك(.كيرنأيضا)تكتب

القرنمنالأربعينياتوأوائلالعشرينالقرنثلاثينيات

اليابانبنضدالكوريةالعصاباتقواتكيمقاد،العشرين

عاممنذكورياحكمتاليابانبأنعلماكوريا.في

.أم019

كيماسمهوصارجو.-سونجكيمهوالحقيقياسمه

العشرين.القرنثلاثينياتفيسونجإل

كوريا.:أيضاان!

والغاباتالمزارعمنتجاتاستخدأمالكيمر!جدا

هذااخترع.الكيميائيةللصناعاتالخامللموادكمصادر

وهوأم(.-559ا)876هيلجيوليماللفظ

أبايسمىماوعادةالعضويةالكيمياءفيمتخصص

موادلإنتاجكثيرةطرقاهيلاكتشفالكيمرجيما.

الزراعية.المنتجاتمنكيميائية

-أ:للعملمجالاتثلاثةإليالكيمرجياتنقسم

-2سلفازرأعتهاتمتلنباتاتجديدةاستخداماتإيجاد

أنواعتطوير3-المخلفاتلمنتجاتاستخداماتإيجاد

الصناعية.للاستخداماتالنباتاتمنجديدة

شهرتهكارفرواشنطنجورجالأمريكيالعالمنال

الفولنباتمنلأجزاءاستخدام003منأكثرلاكتشافه

وشمجرةالحلوةالبطاطافيمشابهةولأعمال.السوداني

استخداماتلهزراعيمنتجالسليلوزأنكما.البيكان

منكجممليون23منأكثرالحليبوينتج.عديدة

.كطعامفائدتهإلىبالإضافةسنويا،الفرعيةالمنتجات

الحليب.منتجاتأشهرهووالجبن

واشنطن،جورجكارفر،،البلاستيك:أيضاانظر

.الفورفورالالسليلوزبمالجبنين،

لبريطانياالكيمنجزرمجموعةتتبع!جرر.،الكيمن

البحرفىجمايكا،غربيشمالكم003بعدعلىوتقع

واحدةمجموعةتمثلالتيالثلاثالجزرتغطي.الكاريبي

نحومساحةوبراك،والصغرىالكبرىالكيمنهي

مدنهاأكبر.نعسمة42).00سكانهاعدد.2كم952

أتاحت.الكبرىالكيمنفيوتقعجورجتاونوعاصمتها

منالعديدإنشاءفرصةالجزرفىالخفضةالضرائب

وتسهمالكيمنجزرفىتجاريةأعمالاتديرالتيالشركات

الجزراقتصادياتفيوافربنصيبالتجاريةالأعمالهذه

المواداستيرادعليهترتبوالذي،الضعيفالزراعىوإنتاجها

الغذائية.

دوارةطبلةمنأساساتتكون،تسجيلآلهاووصكرا!

بتسجيلالإبرةوتقوم(.الكتابة)أداةإبرةعليهاتضغط

مستمرخطرسمطريقعنعادةذلكويتم،المعلومات

أدواتمنوكثير.الطبلةعلىمثبتةورقةعلىومتموج

شكلهيالعلومميادينمختلففيالمستخدمةالتسجيل

الكيموغراف.أشكالمن

الملابسوالكساء(بم)الغداءطوكيوانظر:الكيموئو.

.اليابان)صورة(،

ع8صالىبعدعلىتقعجزرمجموعةاسمعيموي

كذلكهووكيمويفورموزا.مضيقفيالصينساحلمن

هذهعلىالصينيونويطلق.المجموعةهذهجزركبرىاسم

مين.تشينالجزيرة

نسمة،000482حوالىكيمويجزرسكانعدديبلغ

حكومةواصلتوقد2.أكم05بنحومساحتهاوتقدر

الشيوعيينغزوبعدالجزرهذهعلىالسيطرةالوطنيةالصين

الشيوعيونوقام،أم949عامالقاريةللصينالصينيين

القرنمنالستينياتفترةوخلالوآخرحينبين-الصعينيون

،أم589عامللجزربالمدفعيةكثيفبقصف-العشرين

.ام917عامرسمياالنارإطلاقوقفوأعلنوا
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لجزيء.الأبعادثلاثينموذجبناء

الكتلة.مطيافجهازباستخدامالجزيئهالأوزانقياستخمر.عمليةمراقبة

التيال!جميائيةالتغيراتمعرفةيحاولوناحج!يايمينالمعصالمراد.طبيعةحولتتارا!الأسئلةاع!للإحاسةالمحاولاتتجري.الكيميائيةالأبحاث

المواد.وم!صلاتاقىحصييةأجيةاأغوارأحسررةالتصهاةالأح!اأوالمحسماتيستحدموننوآحرو.الموادبهاتمر

الكلملاء

مرمر

ال!صيميائيونويبحثدلمواد.العدميةالدراسةالكيمياء

كيفويدرسون.ال!!ونمنهايتكوناشتىالموادخواصفي

إيضاحويحاولون.الختلفةالظروفتحتالموادتلكتتفاعل

كماومكوناتها.التركيبيةبنيتهاعلىبناءالموادهذهسلوك

تتضمنالتىأمميميائيةاالتغيراتمعرفةال!صميائيونيحاول

معالحديدفاتحادل!مواد.الكيميائىالتركيبفىتعديلات

ويمكن.كيميائياتغيرايمثلالصدأليكونالهواءأكسجين

مميبهاترفيتغييرحدوثدونفيزيائياتتغيرأنللمواد

عندماكيحيائياوليسصيزيائيايتغيرمثلافالماء،الكيميائي

يتجمد.

لحع!!وذأصكالطبيعةفيالكيميائيةالتغييراتوتستمر

الرعديةالعواصففأثناء.الأرضاوجهع!ممكنةالحياة

ونتيجة.الكيميائيةالتغيراتبعضفىالبرقيتسببمثلا،

بعضيتحدالصواعقعنالناتجةوالحرارةال!ربائيةللطاقة

غازاتذلكعنوينتجعالهواء،فيالأكسج!تواالنيتروج!ت

فيالأكاسيدهذهوتذوب.النيتروجينباكاشدتعرف

وتتحولالأرضسطحإلىسقوطهاأثناءالمطرقطرات

تعملموادوهي،نتراتإلىالتربةداخلكيميائيا

)سماد(.كمخصب

يحترقعندماأيضاالكيميائىالتفاعليحدثكما

الذيالطعامكذلك.وغازاترمادإلىويتحولالخشب

داخلالكيميائيةالتغيراتمنأصعديداعبريمرنتناوله

أجسامنا.

الكيميائيةالموادعنالكثيرال!صميائيونتعلملقد

تمكنلذلكوإضافة.الطبيعةفيتحدثأضياوالعمليات

المفيدةالموادمنالعديدتحضيرمنالكيميائيونالباحثون
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.الفارةالنفاياتمواقعأحدمنتربةعيناتجمع

العقاقير.تنقيةجهازفحصجديد.عطرتركيبإنجاز

التجميلوموادالعطورمنجديدةتراكيباكتشافإلىالضارةال!اليتمنللتحلصحديدةطرقتطهويرمنتمتدللكيمياءالعمليةالتطبيقات

الكيميائية.الألحاثعنتنتحالتىالموادمنضشيلاحزءاتمثلوهذه،الصساعيةوالخيوطوالأصباغوالعقاقير

عنالناتجةالموادوتشمل.الطبيعةفيتوجدلاالتي

والأصباغوالعقاقيرالصناعيةالألياف،الكيميائيةالأبحاث

أكتسبهاالتيالمعرفةحسنتوقد.والبلاستيكوالأسمدة

البشر.حياةمنكثيراأنتجوهاالتيوالموادالكيميائيون

الكيميائيينعمل

الموادوتختلفالمواد.منالعديدبدراسةالكيمياءتعنى

كماوتركيبها،البنائيةوصيغهاخصائصهافىكثيرا

والأسئلةالكيميائيونيستخدمهاالتيالوقكثيراتختلف

الكيميائيينجميعوأعنعليها.الإجابةيحاولونالتي

للكيمياء.الأساسيةوالمبادئالأفكارعلىيتفقون

الكيميائيةالعناصرتمثلللكيمياء.الأساسيةالمبادئ

للموادالبناءحجارةبمثابةفهىللكيمياء،الأساسيةالمواد

نوعمنيتكونكيميائيعنصروكلجميعا.الأخرى

آخر.عنصرأيذراتعنتختلفالتيالذرأتمنواحد

رموزااللاتينيةالهجاءحروفالكيميائيونويستخدم

على!3!ه!+،صأفالحروف،الختلفةالعناصرعلىللدلالة

الكربونلعناصرالتوأليعلىترمز،المثالممبيل

19وجودثبتوقدوالحديد.والأكسجينوالهيدروجين

02نحوهناكأنكما،الانحتىالطبيعةفيعنصرا

الكيميائى.العنصرانظر:صناعيا.إنتاجهاتمآخرعنصرا

روابطالذرةمستوىعلىالكهربائيةالقوىعنينتج

وتتكون.جزيئاتلتكونأكثرأوذرتينبينتربطكيميائية

فجزيئات.فقطواحدعنصرذراتمنالجزيئاتبعض

ويرمزأكسجينذرتيمنتتكونمثلاالأكسجين

يمثلوفيها20الكيميائيةبالصيغةالجزئىلهذاالكيميائيون

الجزيء.ان!:.ح!الجزيفيالذرأتعدد2الرقم

أكثرأومختلفينعنصرينذراتترتبطوعندما

مركبمثلافالماءكيميائئا.مركئاتكونبعضمعبعضهما

أكسجين.وذرةهيدروجينذرتيمنيتكونكيميائي

المركب.:انظر02+.هيالماءلجزيءالكيحيائيةوالصيغة
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التفاعلاتبوساطةتتفككأوالمركباتتتكون

اش:ابطتفكيكأوتكوينتقتضيالتيالكيميائية

اليهميائيةالمعادلاتالكيميائيونويستخدم.الكيميائية

وتتركب.الكيميائيةالتفاعلاتفييحدثعلىللدلالة

الموادتوضحورموزكيميائيةصيغمنالكيميائيةالمعادلات

مثلا:التاليةفالمعادلة،الكيميائيالتفاعلفىالمشتركة

ح+20-ح20

تتفاعلعندمايحدثأسذياالكيحيائىالتغيرعنتعبر

وينتجأكعسجين،جزيءمعواحدةكربونذرةترتبطأو

ح.20وصيغتهالكربونأكسيدثانيجزيءذلكعن

الموادال!صميائيونيدرس.للدراسةالواسعالمدى

عنها،يسألونأوأذهانهمافىتدورالتيالأسئلةعنللإجابة

!مخاصةمجموعاتيدرسونالكيميائيينمنفالعديد

الكربونذراتبينالروابطعلىالمحتويةكالمركباتالمواد

التيالطرقفىال!جميائيينبعضيتخصصكمامثلا.

المكونةوالمركباتأ!ناصراوتعييرالموادتحليلمنتمكنهم

فيتدحلالتىالقوىآحرونكيميائيونيدرسكمالها.

معال!جميائيةالبحوثأغلبوتتعام!!.الكيميائيةالتغيرات

بعضا!ويحار.الموادوجزيئاتلذراتالبنائيةالصيغ

داخلالموجودةللقوىالكيميائيبالسلوكالتنبؤالكيميائيين

يعم!ى!!ا.المعروفةأضظرياتاعلىاعتماداالذرة

للكيمياءالؤديسيةالفروع

والمجعالكيميائيةالموادحواصبتعي!تتحتصالتحليليةالكيمياء

وتركيمها.والخاليطللمركباتالكيمياثية

المواد.منهاتتكونالتيالمحتلمةالكيميائياتكمياتيقدرالكميالتحليل

المواد.!هاتتكونالتيوالمركباتالعاصرلوعع!ي!صتفالنوصكىالتحليل

واستخداماتهاالمشعةالعناصروإنتاحبتعييرتختصالراديويةالكيمياء

الكيميائبة.العملياتدرأسةفى

والعملياتبالموادللمعرفةالعمليلالتالبيقتعنىالتطبيصطالكيمياء

الكيميائية.

أعملإتاوتدركروالميداتالأسمدةشطويرتهتمالزراصكلةالكيمياء

المحاميل.بنموتتعلقالتىوالعملياتالترلةداحلتحدتاترالكيميائية

والعواملالكيحيائيةالعملياتوتضبطوتراقبتدرسالبلئهكيمياء

الحية.بالكائاتوعلاقتهاالأخرىالبيئية

وتطويركيميائياالحامالموأدساشاجتحتصالصناعيهالكيمياء

ومراقبتها.ودرأستهاالصناعيةالكيميائيةوالمنتحاتالعمليات

الحية.للكائناتالكيميائيةالعملياتمعتتعاملالجويةالكيجاء

علىتحتويلاالتىالكحميائيةبالموادتهتمااللاعضويةالكيمياء

(.كربون-)كرلوركربونذرتيبينروابط

علىتحتويالتيالكيميائيةالموادبدراسةتحنىالعفويةالكيمياء

الكربود.ذرأتبينروأبط

الحواصعلىاعتماداالكيميائيةالعحلياتوتفسرتترحمالفيزيائيةالكيمياء

الأشعاع.وأمموباءواوالحرارةوالحركةال!ضلةمثل،للمادةالفيزياثية

موادجانبإلىجديدةموادتحضيرعلىالكيميائيون

هذاويسمى.نادرةولكنهاالطبيعةفىموجودةأخرى

منالعديدويعمل.الاصطناعيةبالكيمياءالحقل

الموادلاستخداممعرفتهمتوظيففىالكيمياليين

والطبوالصناعةالزراعةفيال!جميائيةأطرقواوالعمليات

.عديدةأحرىومجالات

أخرىعلوممعالكيمياءتتداخلالحالاتبعضوفى

والفيزياءوالرياضياتوالجيولوجياالحياةعلوممثل،

المداخلة.العلوممنأ!ديداأنتجأ!ديأللمدى

والكيمياءالأحياءعلمىبينتجمعمثلاالحيويةفالكيمياء

نأكما.الحيةللكائناتالكيميائيةأحملياتادراسةفى

علىتحدثالتيالكيميائيةالعملياتتدرسالجيوكيمياء

الجيوكيمياءعلماءويدرس.الجويالغلافوفىالأرض

تختصبينماوتركيبها،والمعادنللصخورالصئالبنائية

النجومفيالموادتركيببدراسةالفلكيةالكيمياء

الكوني.لفضاءوا

الكيميائيونيستخدم.العملوأساليبالأدوات

العمل.وأساليبالأدواتمنومتنوعةواسعةمجموعة

فيالكيميائيينوالحواسيبالمتخصصةالأجهزةوتساعد

المطيافتسمىنبيطةفباستخدام،دقيقةقياساتعمل

الجزجاتكتلةتحديدالكيميائيونيستطيعمثلا،الكتلى

الكنميائية،أضفاعلاتافيالخطواتتدرجتدرسالكيملائيةالحركية

الكيميائية.التفاعلاتسرعةمعدلعلىتؤثرالتيوالعوامل

يحدتالذيالطاقةتغيرمعتتعاملالك!مياث!ةالحراريهالديناملة

والحرأرةالضعطاختلافيؤثروكيف!الكيحيائيةالتفاعلاتأثناء

.التفاعلاتعلى

الشفاعلاتدراسةفيالكيميائيةالطرقاستخدامالنوودهالكحمداء

النووية.

السلوكوتفسرالحزيئاتفىالإلكتروناتتوريعتحللالكمكيمياء

الإلكتروني.البناءعلىاعتمادأللحزيئاتالكيميائى

علىالطاقهالعاليةللأشعةالكيسيائيةلالآثارتهتهاالأشعاعيةالكيمياء

.المواد

للموادالكيميائيالتركيبمعتتعاملالصلابةحالةكدمياء

بينها.وفيماالموادهذهداخليحدثالديوالتغير،الصلبة

والحواصالجزيئاتفيالذراتترتي!تدرسالفراغ!ةالكلمداء

الترتيب.هذاصتشجالتي

الكئميائية.للموادالسطحيةالخواصباحتبارتهتمالسطوحكيمياء

الأخرىالسلسليةوالجزيئاتلالبلاستيكتهتمالبوليمراتكيمياء

لبعض.بعضهاالصغيرةالجزيئاتبتشابكتتكونالتيالمتشابكة

والمركباتالكيميائيةالعماصرباتحادتختصالاصطنهاعيةالكيمياء

موأدتشكيلأو،الطبيعةفىموجودةلموأدمماثلةموادلإنتاح

الطبيعة.دىموجودةغيرجديدة
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للمادةالكليةالكميةهيوالكتلةلها.المكونةالذراتونوع

علىالتعرفالكيميائيونويستطيعما.شيءيحتويهاالتي

باستخدامالجزيءفيالذراتبهاتنتظمالتيالطريقة

ذلكيبعثهاأويمتصهاالتيالأشعةتقيسالتيالأجهزة

الطرقباستخدامالكيميائيونيستطعكماء.الجزي

مكوناتهاإلىالمعقدةالخاليطفصلالكروماتوغرافية

كملوثاتالموادمنالمتدنيةالتراكيزوقياسكشفوكذلك

مثلا.ءوالماالهواء

تاريخيةنبذة

اكتشافاتإدىالتاريخقبلماإنسانتوصل.البدايات

الطبيعيةالموادخصائصملاحظةطريقعنومفيدةكثيرة

المواد.لهذهتحدثالتيوالتغيرات

.عامالمليونونصفمليونقبلالنارالإنساناستخدمفقد

إنتاجهالإنساناستطاعكيميائيتفاعلأولالناروكانت

تغييرمنالإنسانالنارأستعمالمكنولقد.عليهوالسيطرة

جعلوفىالطهيفيالناراستخدمتفقدالمواد؟خصائص

كما.المعدنيةالخاماتص!وفيصلابةأكثرالفخاريةالأواني

فعلى.جديدةموادتحضيرمنالنار،باستخدام،الإنسانتمكن

صنع.م.ق0035عامحواليالإنساناستطاعالمثالسبيل

والقصدير.النحاسمصهوربخلطالبرونز

القديمة-الحضاراتمنالعديدشمعوباعتقدتولقد

الأحداثتسببالتيهيالأروأحأوالالهةبأن-باطلا

بعضنظرالميلادقبلالسابعالقرنفىولكن.الطبيعية

الطبيعةبأناعتقدواإذاخربمنظارللطيعةالإغريقالفلاسفة

بالملاحظةاكتشافهاالإنسانيستطيعلقوانينوفقاتسير

والمنطق.

حولنظرياتالإغريقالفلاسفةمنالعديدوضعوقد

الفيلسوفوذهب.العالممنهايتكونالتيالأساسيةالمواد

قبلالخامسالقرنفيعاشالذيإمبيدوقليزالإغريقي

الهواءهيأسامسيةعناصرأربعةهناكأنإلىالميلاد،

بنمسبتتحدالعناصرهذهوأنوالماء،والناروالتراب

.الأخرىالموادكللتكونمختلفة

تعاليممنكانالميلاد.قبلالخامسالقرنوفي

منتتكونالموادكلأنديموقريطصالإغريقىالفيلسوف

تتكسرلاصغيرةوحداتهيئةعلىتوجدواحدةمادة

فإن،النظريةهذهعلىوبناء.الذراتتسمى)قتحطم(

حجمفيالاختلافبسببفقطهوالموادبنالاختلاف

ذراتها.وموقعوشكل

فيعاشالذيأرسطوالإغريقيالفيلسوفواعتقد

الأربعةالأساسيةالعناصرمنأئاأنالميلادقبلالرالغالقرن

العناصرمنأيإلىتحويلهايمكنإمبيدوقليزاقترحهاالتي

هذاأنقرروقد.والرطوبةالحرارةإزالةأوبإضافةالأخرى

فىماعنصردخلكلمايحدث-بالتحولويعرف-التغيير

غاز،،)صلبفيزيائيةحالةمنتحولأو،كيميائيتفاعل

مثلاالماءبأنأرسطواعتقدفقد.أخرىحالةإلى(سائل

تسخينه.عندهواءإلىيتحول

المسيحميلادبعدالأولىسنةالثلاثمائةأثناءالخيمياء.

مهنةوممارلممةبتطويرمصرفيوالحرفيونالعلماءقام

هدهعلىيظهركماوسبكهاالفلزاتعحهر

عامحواليالمرسومةالمصريةالجداريةاللوحة

استحدامكيفيةالقدماءعرفوقد..مأق474

.عديدةأشياءلصنعالمحتلفةالمواد

ا!بالكيميائيالمحتبررائد-الخيميائيورشة

الأقماعمثلعديدةأدواتالخيميائيوداستحدم-

والموازين.والمصافى

أ-%!...-*.لم.!سلم.

س!.*س-كأ!ءيرحمي-

بر!اأص!1ض!

!+لاير+:ى-كاك!*

؟+-+اأ

ف.!،،كحس-ير

!!ليا!ف/؟.لمح!ثغهم،!اإ!إ%!

لم،!عترخت!

!!لم-ل!؟-+-!

-،،،//

ص!--.لمح!3++عيماث

لويلروبرتباهاهواءمفخة

القرنأواسطفيهوكورودرت

وقد،الميلاديعشرالسابع

.الفراغياتلدراسةاستخدمت
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3-------كاص----الكيمياء!فيهامةتواريخ

اجرولر.اصحالإنسانتعلم.مق35،،

.الذرةن!يةديموقريط!قدمالميلاد.قبلالخامسالقرن

شمهإلىمصرمنألانتشارفيالخيمياءبدأتالليلاديالسايعالقرن

الثانيالقرنفيأوروباغربإلىووصلتالعرليةالجزيرة

.الميلاديعشر

لالتقطيرالكبريتيكحمضمرةالأولحيانبىحابرحضرم585

الكاويه.الصوداواكتشف،الش!مى

العلومفيالتجريييالمنهجاحر!االكيميائيونأدخ!!م558

الكبمياء.رأسهارعلىأضطبيقيةا

نظريةا!ستاأيرنستجورخطؤرالميلاديعشرالثامنالقرنأوائل

.اللاهوب

حوزيفتعرفالميلاديعشرالثامنالقرنمنالحمسينياتفي

.الكربونأكسيدتافطعلىبلاك

الهيدروجين.كافنديقهرياكتشفام676

شيا!كارلاكثصالميلاديعشرالثامنالقرنمنالشعينياتفي

الأكسحير.بريستليوجوزيف!

حفظقالونلافواريهأنطوادعر!الميلادىعشرالثامنالقرنأواخر

.الاحتراق!ىالأكسج!تاظريةا!ترضرالكتلة

الدرية.نظريتهدالتولىجونأعلرم3018

نظريةعلىعملهمولنواالخيمياءباسمعرفتكيميائية

اشصاصتحويلحاولواحيثلأرممطو،العناصرتحول

شبهإلىالخيمياءوانتقلت.دهبإلىالأخرىوالفلزات

أغلبإلىومنهااسمابالميلاديالقرنفيالعربيةالجزيرة

مثلتوقد.الميلاديعشرالثانىأغرنافيالغربيةأوروبا

أغرناحتىالكيميائيةللمعرفةرئيسيامصدراالخيمياء

.الميلاديعشرالسابم

الذهبلصنعمسعاهمفىفشلواالخيميائيينأنورغ!ا

فيقضوهاالتيالعديدةالقرونخلال،الأخرىالموادمن

ولا.أحجميائيةابالموادواسعةصعرهشةاكتسبواأنهمإلا،تحاربهم

منأحديدايستخدمونالحاضرالعصرفيالكيميائيونيزال

اخترعهااشتيوالأساليبوالوقالخبريةالأدوات

لوزنالمستعملةوالموازينوالمصافيالأقماعمث!!،الخيميائيون

وتعلموا(.المعادنلصهر)بواتقوالجفانالكيميائيةالمواد

وامعتعمالها.الختلفةوالكحولاتالأحماضتحضير

فيعالقالذيبويلروبرتالأيرلنديالكيميائيكان

وقالالمحدث!تالكيميائيينأوائلمنالميلاديعشرالسابعالقرن

بويلوقام.أعمليةاأخحارباتدعمهاأنلابدالن!ياتإن

والناروالترابأ!واءاأنأثبتتالتيالتجاربمنالعديدبإجراء

تفسيرأفضلأديرىوكان.حقيقيةعناصرليعستوالماء

بأنتقولالتيالذراتلظريةتصفهالذيهوالمادةلخصائص

دائمة.حركةفيصغيرةجسيماتمنتتكونالمادة

الغازأتلجميعالمتساويةعالحجومأنأفوجادروإميديوقررم1181

متساوكةأعدادعلىتحتويوالحرارةالضعطنفستحت

.الجسيماتس

لبرزيليوسحاكوبجونزأستطاعاغلاديعشراقمالمعالقرنأوائل

العناصر.منلعددبدقةالدريةالأورانحساب

مخلقةعضويةمادةأولتحضيرفولرفريدريكاستطاعم1828

عضوية.عيرموادمن

مصنعة.صبغةأولبيركنهنريوليمالسيرحضرأم856

!الدوريالقانونمايرلوثرويوليوسمندليصدمتريا!ضشصم9186

المملمة.اضشادرالإنتاحطريقةاحتراعلراءةهالرلريترسحا-أم019

الذرية.دظريتهدورنيلزاقترحم1399

الذرأت*بينالإلكترونيةالروأبطلويس.نحليبرتوص!م1691

الحيويةالكيمياءعلماءبدأالعشرينالقرنمنالخمسينيات

منقومررالريبيالنوويالحمضأنيكتشمون

!أن)رالرل!يالنوويوالحمضأ(د)دالأكسجين

الوراثة.علىيؤثراد

تطويرفيأمميميائيونابدأالعشرينالقرنمنالثمايياتأوائل

الهيدروحينوقودلإنتاجالشحسيةبالطاقةيدارحهاز

للماء.الكيميائيالتحليلبوساطة

الهجريالثالثالقرنمئهايات.العربيةالكيمياء

اعلماهذاعلىالعربالكيميائيونأضفىالرابعوأوائل

تجاربهمخلالومن.التجريبيالعلمىالبحثأصالة

حضروهاأواكتشفوها:جديدةكيميائيةموادإلىتوصلوا

زيتعليهأطلقواالذي4023+ال!جريتيكحمضمثل

وغيرالفضةماءوسموهيم+20النتريكوحمض،الزاج

ذلك.

العملياتفياستخدموهاالتيالعملياتوأهم

-4التنقية3-التقطير2-التسويةأ-الكيميائية

طريقةاستخدممنأولوكانالتصعيد.5-التسامي

باسمالمعروفكتابهذلكفيألفوقدأحسدياالتصعيد

أولالتاريخفيمرةلأولا!شخدمواكماالعطور.تصعيد

عامنحووذلكالختبريةالتجاربشيحساسميزان

التىالكيميائيةالصناعاتفيبرعواكما.م508اهـ،09

وصنعوام،863هـ،025عامنحوعندهمعصرهابدأ

القرنمنتصففيللحريقمضادةكيميائيةمادةأول

مزجواأنهمونجد.الميلاديالتاسعأواخرالهجريالثالث

والصدأالتأكسدلمنعالقصديرواستخدموا،بالفضةالذهب

النحاسية.الأوانيفي

دورولهاالعرباكتشفهاالتيالكيميائيةالموادومن

الماءعليهوأطلقواالأوزونيالحمض،الصناعةفيكبير

الصناعاتفيكبيرةبكمياتحالياويستهلك.المحلل
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والنتروكليحسرين.والنتروبنزين،الملكيالماءمثلالختلفة

)الكيمياء(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:

إلاجداناجحةالنظريةهذهأنمع.اللاهوبنظرية

فيالنظريةهذهطورتولقد.افضلنظريةبهااستبدلتأنها

وطبيبكيميائيبوساطةالميلاديعشرالثامنالقرنبداية

جميعبأنذكرالذي،ستالأيرنعستجورجاسمهألماني

علىوبناء.اللاهوبيسمىعنصرعلىتحتويالملتهبةالمواد

وأناحتراقهاعندالموادعنينتجاللاهوبفإن،النظريةهذه

وأن،المنطلقاللاهوبيمتصلأنهللاحتراقضروريالهواء

يصئخنيافإنهلهذاالهواء،مناللاهوبيزيلبدورهالنبات

وكجمئالن!يات.جافايصيرعندماويحترق،المادةبهذه

لنتائجتفسيرااللاهوبنظريةقدمتفقد،الجيدةالكيميائية

للباحثينمفتاحاوكانت،الختلفةالعلميةالتجاربمنالعديد

اكتشافاتينئكلنهاأنيمكندراسيةحقولنحوليتجهوا

قبولأاللاهوبنظريةلاقتفقدالسببلهذا،جديدة

منللعديدوقادتالميلاديعشرالثامنالقرنفيواتساعا

الكيمياء.مجالفيالاكتشافات

عشرالثامنالقرنوأواخرمنتصفكيميائيوطور

عملهموبنوا،الغازاتودراسةلعزلجديدةطرقاالميلادي

.الاكتشافاتمنللعديدوتوصلوااللاهوبنويةعلى

المشطاعالميلاديعشرالثامنالقرنمنالخمسينياتففي

التعرفبلاكجوزيفالأسكتلنديوالطبيبالكيميائى

وذبأنهعرفغازأولوهو،الكربونأكسيدثانيعلى

اكتشفأم766عاموفيالهواء.عنتختلفخواص

غازكافندشهنريالإنجليزيوالفيزيائيالكيميائي

اعتقدفقدجداملتهبالهيدروجينأنوبما،الهيدروجين

نقي.لاهوببأنهكافندش

انفراد،علىكلكيميائيانالأكسجينواكتشف

منالسبعينياتأوائلفيشيلكارلهوسويديأحدهما

جوزيفهوإنجليزيوالاخر،الميلاديعشرالثامنالقرن

فييحترقالخشبأنوبما.ام774عامفيبريستلى

بأنبريستلياعتقدفقدالهواء،فيمنهاكثرالأكسجين

اللاهوب.منكبيرةكمياتامتصاصيمكنهالأكسجين

يحتويلاالذيالهواءالأكسجينبريستليسمىوقد

اللاهوب.على

وهو،لافوازيهأنطوانأحدث.لافوازيهمساهمات

الثامنالقرنأواخرفيالكيمياءفىثورة،فرنسيكيميائى

التجاربمنالعديدإعادةعلىعملحيث.الميلاديعشر

أولىفقد.السابقينالكيميائيينمنسبقوهمنأجراهاالتي

التفاعلاتفيتدخلالتيالموادلوزنكبيرةعنايةلافوازيه

وزنأنووجد،التفاعلاتنوابخلوزنوكذلكالكيميائية

وعرف.الأصليةالمتفاعلةالموادوزنيساويالاحتراقنوابخ

ا)!لافىة(.أوالكتلةبقاءبقانونهذالافوازيهاكتشاف

فيهيحدثالذيالهواءوزنأنلافوازيهلاحظ

نأمننتجالوزنفيالفقدهذاأنووجديقل،الاحتراق

هذهوأنالهواء،منوتزيلهامامادةمعتتحدألمحترقةالمادة

يحتويلاالذىالهواءنفسهاهيالهواءمنالمزالةالمادة

حلتوقد.الأكسجينلافوازيهوسماهااللاهوبعلى

نظريةمحلللاحتراقالأكعسجينيةلافوأزيهنظرية

.للاهوبا

الكيميائيةالعملياتدرسلافوازيهأنطوان

توضحالمحفورةهذهعشر.الامنالقردفى

منيتكودالماءأنبهابرهنالتيتحربته

والهيدروجين.الأكسجينعنصري

تستمدالتيالذريةنظريتهطوردالتونجون

بهالحاصةذراتهلهكيميائيعنصركلأنإلى

تدريجيا.القبولوجدتوقدى.ام308عام

منعضويةمادةأولحضرفولرفريدريك

نأمبرهناأم828عامفطعضويةغيرمواد

الوحيدالمصدرهيليعستالحيةالأشياء

العضوية.للمركبات

ص!

!!
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الرياضياتوعالمالفلكىيمبالاشتراكلافوازيهقام

نأأثبتتعمليةبتجارب،لابلاسديالماركيزالفرنسي

عمليةكيميائياتشبه،الحيواناتفيالتنفسعملية

فيالكيميائيةللعملياتدراساتهماوتعد،الاحتراق

الحيوية.الكيمياءفيالتجاربأوائلبينمنالحيةالكائنات

المستخدمالحاليالنظامأساسوضعفىلافوازيهساعدكما

حولأف!!ارهلافوازيهنشروقد.الكيميائياتتسميةفى

نشرأصذياكتابهفيالمركباتوتسميةوالتنفعم!الاحتراق

أولهورالكيمياءفيالأوليةالمعالجةبعنوانام978عام

الكيمياء.فىمدرسيكتاب

الكيميائيطورأم308عامفى.الذريةدالتوننظرية

نأعلىتنصالتىالذريةنظريتهدالتونجونالإنجليزي

جميعبأنوأكد.بهالخاصةذراتهكيميائيعنصرلكل

الخواصنفسولهاالوزنفىتتساوىعنصرأيذرات

نتائجوشر!توقعأضظريةاهذهاستطاعتوقد.ال!صميائية

تدريجيا.قبلتوقدمختلفةتجارب

ذراتمنمعيناعددافإن،دالتوننظريةعلىوبناء

آخرعمصرذراتمنثابتعددمعدائماتتحدماعنصر

تتحدأنبدلاالموادبأناضونداوجدوقدمركبا.لتكون

لذراتها.الوزنيةللنسبمماثلةوزنيةبنعسببعضمعبعضها

بنسبتتحدالنقيةالموادأنلاحظواقدالكيميائيونوكان

الثابتة.أوالمحددةالنسبقانونالقانونهذاوسموا،ثابتة

.القانونهذادالتوننظريةفسرتوقد

منعددذراتأوزانحمسبصتأولدالتونكان

الكيميائياستطاع،ام481عاموبحلولالعناصر.

الذريةالأوزانحساببرزيليوسجاكوبجونزالسويدي

استخدامبدأالذيأيضاوهو.بدقةالعناصرمنلعدد

للعناصر.كرموزالأبجديةالحروف

،أم986عامفيللعناعمر.الدوريالجدولتكوين

مندليفدمتريالروسيالكيميائيمنكلأعلن

عن،حدةعلىكلماير،لوثريوأجوسالألمافيوال!صيميائى

القانونهذاويعتمدللعناصر.الدوريالقانوناكتشاف

حسبجدولفىالعناصرترتيبعندأنهملاحظخهماعلى

فيتظهرالمتشابهةالخواصذاتالعناصرفإنالذريةأوزانها

فيالجدولورتب.منتظمةدوراتأوفتراتعلىالجدول

المتشابهةالخواصذاتالعناصرتجميعشمبحيث،أعمدة

الدوريبالجدولبعدفيماالترتيبهذاعرفوقدمعا.

مندليفأنإلاالجدولفيفراكاتوجودورغمللعناصر.

تملأمعينةخواصذاتعناصرسي!ضشفبأنهبدقةتنبأ

كيمياءالحديقالدوريالجدولويلخص.الفراغاتهده

الكيميائي.العنصرانظر:.المعروفةالعناصرجميع

م!الخيمياءعهدم!.ا!ويةالكيمياءتطور

النباتفيالموجودةالموادمختلصبدراسةأجاحثونا

ولهذاتحليلها.تعذرالعضويةالموادهذهأنإلا،والحيوان

علىتقريباكلئاالمبكرةالكيميائيةالمعلوماتاعتمدتفقد

العضوية.غيرالمواددراسة

لابأنهعشرالتاسعالقرنأوأئلكيميائييأغلباعتقد

يأحيويةقوةبمساعدةإلاالعضويةالمركباتإنتاجيمكن

الاعتقادهذاوسمي،والحيوانالنباتفىتوجدحيةقوة

الكيميافطاستطاعم،1828عاموفي.الحيويبا!لذهب

ممسة،صسعهأولاكتشروبيركنوليمالشر

اللولىعلىحص!حيتأم،856عامبالمصادفة

مادةتحضيريريدكالىعمدماالزاهيالسفسحى

الفحه.قطرادمنتحاتم!الكييمات

حمسصالعناصريرفالدوريالجدول

ديمدليىدمترياقترحه.الدريةأوزانها

الحمعيةمحلةفيوظهر،أم986عام

الروسية.الكيميائية

الكيمياءفينوبلبحائرةالفائزكلفينملفن

كاشفامشعاعمصرااستحدمام.61!عام

التىالكيميائيةالتفاعلاتلتتبعمرلتمدا()أو

الضوئى.التمثيلأتناءتحدث
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عضوية)مادةاليورياعلىالحصولفولرفريدريكالألماني

وتسخينهما.عضويتينغيرمادتينبخلط(البولفيتوجد

منمركبةعضويةمادةأولحضرقدفولريكونوبهذا

القوةتوافرضرورةعدمعلىبذلكوبرهنعضويةغيرمواد

العضوية.الموادد!نتا!الحيوية

فصلالكيميائيوناستطاععشرالتاسعالقرنخلال

المركباتأغلبأنواكتشفوا،العضويةالموادمنالعديد

الهيدروجينمعمتحداالكربونمنأساساتتكونالعضوية

لاحظوقد.متفاوتةبنمسبوالأكمسجينوالنيتروجين

عضويانمركبانيوجدبعينهاحالاتفيأنهالكيميائيون

نفسمنيتركبانلكنهمامختلفةخواصلهمامنفصلان

منالنوعهذبرزيليوسسمىوقد.النسبوبنفسالعناصر

نفصعلىالمماكباتوتحتويالمماكبات.باسمالمركبات

فيتختلفولكنهاالعددوبنفسالذراتمنالأنواع

ببعض.بعضهافيهاالذراتترتبطالتيالطريقة

فيالكيميائيونبدأعشرالتاسعالقرنمنتصمففي

نظرياتهم.فىالبنائيةالصيغةحولالأفكاربعضإدخال

الذراتاتحادكيفيةلتوضيحالتكافؤنظريةطوروافقد

للروابطالعاديالعددإلىالتكافؤويشير.الجزيئاتلتكون

عامفى.الأخرىالذراتمعتكوينهامالذرةيمكنالتي

فونكيكولفريدريكالالمانيالكيميائىاقترحام،858

أرلغمعترتبطأنيمكنالكربونذراتأنسترادونتز،

لتكوينبعضمعبعضهاترتبطأنويمكنها،أخرىذرات

المركباتالكيميائيونعرفأفكارهعلىوبناء.سلسلة

علىيعتمدهيكلأساسهاجزيئاتأنهاعلىالعضوية

إضافة(كربون-كربون)أيلأخرىكربونذرةمنروابط

ذراتمعالكربونذراتتربطالتيالأخرىللروابط

.أخرىقليلةوذراتوالأكسجينوالنيتروجينالهيدروجين

العضويةالمواددراسةأصبحتالعشرينالقرنوبحلول

استطاعالوقتذلكومنذالكيمياء.فيرئيسيافرعا

العضويةالجزيئاتمنهائلةأعدادإنتاجالكيميائيون

ملفناستطاع،العشرينالقرنمنتصفوبحلول.المعقدة

خفايامنالعديدحل،أمريكيكيميائىوهوكلفين

(غذاءهالنباتبهايصنعالتي)العمليةالضوئىالتركيب

القرنمنتصفومنذ.طويلةلسنواتمستعصيةظلتالتي

بعضتؤثركيفالحيويةالكيمياءعلماءاكتشفالعشرين

منقوصالريبيالنوويالحمضمثلالعضويةالمواد

على.أ.ر.نالريبيالنوويوالحمض.أ.د.نالأكسجين

.النوويالحمض،الوراثةانظر:.الوراثة

درسعشرالتاسعالقرنأثناء.الفيزيائيةالكيمياءتطور

وتغيراتالموادخواصوالفيزيائيينالكيميائيينمنالعديد

هذاعملهموبنوا.الكيميائيةللتفاعلاتالمصاحبةالطاقة

وقد.والجزيئاتالذراتوسلوكتركيبنظرياتعلى

الفيزيائية.بالكيمياءالدراسةهذهسميت

الكيمياءدراسةمجالأرتادوامنأوائلمنكان

افترضوقدأفوجادرو.أميديوالإيطاليالفيزيائيالفيزيائية

جميعمنالمتساويةالحجومأن،ام181عامفيأفوجادرو

تحتوي،والضغطالحرارةمنالظروفنفستحتالغازات

فرضيةمكنتوقد.الجسيماتمنمتساوعددعلىدائما

أفوجمادرو،قانونباسمعرفتوالتي،هذهأفوجادرو

أواخروفي.النسبيةالذريةالأوزانحسابمنالكيميائيين

النظريةالفيزيائيةالكيمياءعلماءطورعشرالتاسعالقرن

الأنبوبيالمسحمجهر

الكيميائيينيع!هيالذي

حولجديدةل!ات

السطحيةالخصائص

للمواد.
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فيجسيماتلأنهاالغازاتتصفالتيللغازاتالحركية

لهذهالعاليةالسرعةأنكيفوتفسر،دائمةعشوائيةحركة

الأخرىوالخواصوالحرارةالضغطتحددالجسيمات

.للغازات

أسفيزيائيوناصاغتقريبا،عشرالتاسعالقرنمنتصففى

طاقةإدالحراريةأطاقةابتحوي!!تتعلقالتيالمبادئ

الدينامة-أسسوضعواوبهدا.ولالعكسميكاني!صة

الحراريةأخغيراتابدراسةتعنىالتي-الكيميائيةالحرارية

.التفاعلاتمنالعديدتصاحبالتي

العالمطورالتاسئكشرالقرنمنالسبعينياتأتناء

تفسروالتيالطورقاعدةص!ويلاردجوزياالأمريكي

والغازية.والسائلةالصلبةالادةأطوارلينالفيزيائيةالعلاقة

علىهوففانتجاكوبالهولنديالكيميائياعتمدوقد

أجلوراتالهاتت!صناشتىأططريقةدراستهفيالطورقاعدة

إلىهوفبهاقامالتىأسدراسةأوقادت.الختلفةالمحاليلفي

تدرسأ!تىاالمجسمةالكيمياءأوالفراغيةالكيمياءتطوير

.الجزيئاتفيالذراتترتيب

أمميميائياناتوصلعشرالتاسعالقرنأواحرفي

فلهلموالألمالي.أ.أرهينصسفانتيالسويديالفيزيائيان

ذراتبوساطةالمحاليلعبرتنتق!الكهرباءأنإلىأصعتوفالد

كتبوقد.الأبوئاتتسمىشعحنةذاتجزيئاتأو

اليهمياءفيالمدر!عيةالكتبأوائلأحدأوستوالد

أ!وىباالمرتبطةال!صيميائيةالتغيراتدرأ!عةوهوالكهربائية

الكهربائية.

الكيميائيونوجهالميلاديالعشرينالقرنأوائلومنذ

والحريئات.الذرات!يبترلحودراساتهمأغيزيائيونوا

بورنيلزالدنماركيأعيزيائيااقترحأم139عامففي

متواليةمداراتفيالإل!خروناتفيهتنتظمللذرةنموذجا

البروتوناتمنتت!ضنصغيرةنواةحولالاتساع

خواصمنالعديدبأنلوراعتقدوقد.والنيوترونات

المدارفيالموجودةالإلكتروناتعددعلىتعتمدالعنصر

العنصر.ذلكلذرةالخارجي

التيالكيفيةتفسيرعلىللذرةبورنموذجساعدولقد

الأخرىالأشكالواالضوءمعالذراتبهاتتفاعل

)إطلاق(وابتعاثامتصاصانبورافترضفقد.للإضعاع

وطاقةوضعفيتغييرايستلزمالذرةبوساطةالضوء

ال!جميائيونامشطاعوقدلاحر.مدارمنفيقفزالإلكترون

الحزيئاتتركيبحولالمعلوماتمنال!صثيرعلىالحصول

تنبعثوالتيتمتصهاالتيالإشعاخكميةقياسطريقعن

منها.

الأمريكيالكيميائيافترض،أم!61عاموفي

منتتكونجزيءفيذرتينبينالرابطةأنلولسجيلبرت

أدتوقد.الذرتينكلتاتقتسمهالإلكتروناتمنزوج

تفسروالتيالإلكح!روفيالزوجنظريةإلىهذهفرضيته

إلكتروناتها.ترتيبعلىاعتماداالعناصرترابطخصائص

الرابط.:نظرا

الكيميائيةالمعرفةاستغلالبدأ.المناعيةالكيمياءمحو

أثناءففينفسها.الكيمياءبدايةمعالصناعي!تقب!!من

الأحماضصانعواستخدمالميلاديعشرأضامناالقرن

فيالمتوفرةالكيميائيةالمعلومات،أصابونواوالقلويات

التاسعالقرنوخلال.إنتاجهموطرقمنتجاتهمتحسين

مثل،الكيميائياتمنكبيرةكمياتالمصانعأنتجتعشر،

ومساحيقالصوديومصبوناتوالكبريتيكحمض

الإنجليزيالكيميائياستطاعام،856عاموفي.التبييض

هيمصنعةصبغةأولإنتاجبيركنهنريوليماأصسيرا

البنفسجي.الأنيلينباسمأيضاوتعرفالزاهيالبنفسجى

أخرىصبغاتتحضيرإلىالصبغةهذهشعبيةأدتقد

النسيح.صناعةحاحةأسسد

أكثرتمتلكألمانياأصبحتالعشرينأغرناودحلول

،ام019عامففي.العالمفيتطورااحجميائيةاالصناعات

اختراعبراءةأولهابرفرتزالألمانيالكيميائيسجل

وقد.والنيتروجينأ!يدروجينامنالنشادرإنتاجلطريقة

الزراعيةالكيميائيةتصنئالأسمدةإلىهذااختراعهأدى

الأولىالعالميتينالحربينوخلال.وامعنطاقعلى

م(،491ء-1)939والثانيةم(8191-أم19)4

توسعاالأقطارمنالعديدفيالكيميائيةالصناعاتتوسعت

مثلالمواد،منللكثيرالحرباحتياجاتلمقابلةكبيرا

الصناعي.والمطاطالأدويةواالمتفجرات

الصناعاتاستمرتالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

البضائمنمختلفةأنواعإنتاجفيال!صميائية

الانتشارإلىجديدةموادتطويروادى.للمستهلكين

مثل،الاصطاعيةوالأليافالبلاستيكلاستخدامالواسع

إلىالاكتشافاتأدتلذلكوإضافةوالبوليستر.النيلون

الأطعمةحفظوموادالجديدةالأدويةمنالعديدتوفر

.والمبيداتوالأسمدة

الحقولأنشطمنالحيويةالكيمياءتعتبر.الجاريةالبحوث

وقدالحاضر.الوقتفيالعلميالبحثمجالفيالعلمية

أثردراسةمنالحيويينالكيميائيينالحديثةالأجهزةمكنت

الكائن.ذلكإتلافدونحىكائنأيعلىال!جميائيات

أنهافىيشتبهالتيالموادبدراسةالحيويونال!صميائيودويهتم

لتحديد،الوراثيةبالخصائصتضرأوللسرطادمسببة

يدرسكما.الضارةالآثارفيتتسببالتيالجزيئيةالخصائص

البيئةعلىال!صيميائيةالملوثاتتأثيركيفيةآخرونكيميائيون

.أخرىموادإلىوتحللهاتفككهاوكيفية
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مجالفينضطاآخرحقلأالاصطاعيةالكيمياءتعتبر

منآلافعدةالكيميائيونيحضرحيث،الأبحاث

كيميائيةعواملاكتشفواوقد.عامكلالجديدةالمركبات

خاصةمجموعاتلإضافةالتفاعلاتفياستخدامهايمكن

كما.الأخرىالجزيئاتمنمحددةلأجزاءالذراتمن

العواملهذهويستخدمونجديدةجزجماتالباحثونيصمم

أدتوقد.جديدةمركباتلبناءالتفاعلاتمنسلسلةفى

الأدوية.منالعديدلتحضيرالتقنياتهذه

الكيميائيةالمركباتسطوحخواصدراسةتسمى

الواعدالمستقبلذاتالحقولأحدوهى،السطوحكيمياء

للكيميائيينتبينوقدالحاضر.الوقتفيالبحوثمجالفي

خاصةموادمقدرةإليهاترجعالتيهياسم!خواصأن

سعرعةلزيادةتستخدموالتي،الحفازةالموادتعسمى

الوقتفيالكيميائيونويعمل.الكي!يائيةالتفاعلات

الشمسضوءتستخدمكيميائيةخليةلتطويرالحاضر

نأيمكن،وهيدروجينأكس!،إلىالماءجزجاتلتفكيك

مصدرامايوماالخلاياهذهتصبحوقدوقودا.يستخدم

للطاقة.ثمينا

الكيميائيةالصناعة

العديدإنتاجفيمهمادوراالكيميائيةالصناعةتؤدي

الصناعاتالكيميائيةالصناعةوتمد.المصنعةالسلعمن

منالعديدتنتجكماالمواد،منمختلفةبأنواعالأخرى

المختجاتوتشمل.مباشرةبهاينتفعالتيالكيميائيةالمواد

والزجاجوالأدويةالمنظفات،الكيميائيةللصناعةالرئيسية

وايلأليافوالبلالمتيكالورقومنتجاتوالسبائك

الحافظةوالموادوالأصباغوالأمعمدةالاصطناعية

للأطعمة.

الكيميائيةللصناعةالرئيسيةالمنتجاتأغلبتستخدم

فحمض.أخرىمنتجاتتصنيعفيأساسيةمواد

منالعديدفيالأساسيالمنتجوهومثلا،الكبريتيك

موادإنتاجوفي،الأسمدةإنتاجفىيستخدمالأقطار،

الكلورالأساسيةالكيميائيةالموادومن.أخرىكيميائية

مثل،القلوياتوكذلكوالأكسجينوالنيتروجين

الكيميائيةوالمواد)الكلس(والجيرالصوديومهيدروكسيد

الموادإنتاجتركزوقد.البلاستيكإنتاجفيالمستخدمة

المتعددةالشركاتأيديفيالحاضرالوقتفيالكيميائية

الأقطار.منعددفيومكاتبمصانعلهاالتي،الجنسيات

التيالأقطارفيمصانعهاإنشاءالشركاتهذهوتحاول

وتنتج.التكلفةلتخفيضوذلك،الخامالموادفيهاتتوفر

الموادمنالعديد،الجنسياتالمتعددةالشركاتمصانع

الموادولكن،الناميةالأقطارفيالأسامميةالكيميائية

فيتنئكلادةمتقدمةإنتاجلطرقتحتاجالتيالكيميائية

الصناعية.الدول

برامجالكبيرةالكيميائيةالشركاتأغلبتجري

هذهفىالكيميائيونويعملبها.خاصةوتطويرأبحاث

استخدامطرقواستحداثجديدةموادتطويرعلىالبرامجع

طرقتحسينوكذلك،المعروفةالكيميائيةللموادجديدة

الكيميائي.الإنتاجوتقنية

مشاكلالكيميائيةالصناعةحققتهالذيالنجاحورأفق

بكمياتالمبيداتفاستخدام.البيئةوتلوثبالسلامةتتعلق

فإنلذلكوإضافةوالماء.التربةتلوثإلىأدىمثلا،كبيرة

يحتمضارةنفاياتعنهنتجالكيميائياتبعضإنتاج

فقد.خاصةاحتياطاتاتخاذمنهاالتخلصسلامةضمان

إلىحفظهاأماكنمنالخطيرةالنفاياتهذهتسربأدى

الأماكن.لهذهالمجاورةالمناطقسكانصحةتهديد

وقعالشسرينالقرنمنالسبعينياتمنتصفومنذ

العديدفيالكيميائيةالموادمصانعفيالحوادثمنالعديد

الصحةعلىخطرةموادتسربإلىأدىمماالأقطار،من

المحيطة.للبيئةوملوثة

أموالأتنفقأنالكيميائيةالشركاتعلىكانوقد

ومشاكلالبيئيةالمشاكللحلمنهامحاولةفىطائلة

تطويرعلىمثلاتعملفهيفيها.تسببتالتيالسلامة

كما،بالبيئةضارةغيرموادإلىبسرعةتتحللمبيدات

النفاياتمنللتخلصسلامةأكثرطرقتطويرعلىتعمل

وإضافة.النفاياتهذهحفظأماكنولتنظيف،الكيميائية

السلامةإجراءاتمنالشركاتهذهحسنتفقد،لذلك

.الحوادثوقوعلمنعمنهامحاولة،الكيميائيةمصانعهافى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العنصرقائمةالظر:.كيميائيعنصركلحولسفصلةمقالةهنالك

التالية:المقالاتأيضاانظر.الكيميائي

مسلمونكيميائيون

يوسفأبو،الكنديالقاسمأبو،الزهراويالبيرولي

ال!بطي،وحشيةابنسيماابنحيانل!جابر

محمدب!صألو،الرازي

أمريكيونكيميائيون

سالدرسولىرولرتمليك!،حلين،سيبورحكارلليناس،بولنغ

دريبروليمهاركينر،بنيامين،سيليمانليوهسدريكليكلاند،

هارولد،يورينيوتنحيلبرت،لويسإدوارد،تايتوم

بريطانيونكيميايون

مايكللاراديوليمالسير،رامزيهنريوليمالسير،لراج

هنري،شكافندروبرتلسيرا،روبسعونيفجوز،للاك

وليملسيرا،كروكسريكفريد،نغرساحوزيف،لريستلى

وروثيد،جكينهودجيمس،سميتسونحون،لتوداد

يكريدفر،يسودهمفريلسيرا،يفيد
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الفرنسيونالكيميائيون

ير،كوريإيرين،كوريحوليولويسلاستير،

ماري،!وريأ!يرريورحو،لوساكحيلويجوريور،روست

أسراردالمراأ،يهرافوا،ححيلير،ونيهردشاسل!ترما،اصوتتولير

الألمانالكيمايون

فودالارود،ليسيكفرتز،ستراسمادشلهلم،استو!الد

لوترأ!يوء!حوماير،!ريدريك!ولر،وا!لمروبرتبنزد،

:اض!رماد،نيرسستإمي!ديشر،فريدريكيوهالىبوتجر،

:توأ،دهارششارد،كونرلكا،بوش

اخرونكيميائيون

ثى!ما7ا!سمرلر،كي!ءلايسي!ير!،يخت!إيفالرألكس!درأولري!،

لرلاردألفردنولل،اعل!صارأ،لتيماحوريه!ميلفا،إيألدرادا

شررحور!،هيميسىفوداساهـ!دا،للمساحثو!حاحونر،برر!ليوسر

حا-،دمايزراصسلاشستاا:،نزاركاروبرت،لو!!

!شتت!يماإدمتري،مدلي!ورتيود،سثيدلير!

الكيمياءفروع

يائيةأحبااحجمياءاالحيويةالكيمياءالإشاعيةالكيمياء

ئيةأح!ر،ااحجمياءاأصوئيةاالحيمياءالتحليليةلكيمياءا

الخلائطمجموعات

ليدأ!ضاتراهيد!اح-ساتسابوأممرا

المربهاتمجموعات

الحلويادلول!صا!لس!صاويدلإستيرا

أحطوريدالدلممياالأكسيدا

اغلوياشهسصالمرالصوداالألدهايد

اعضوياالجىااغوسفاتاالإل!ضروليت

ل!جصيائىالمباعدةالقالأمينا

كشراتاالقلوينهيدريدلأا

يتليتراةدلماا،يةولكااللح!صا

راتا!يداتيتالكبرالحمصا

الهيدروكسيدالكمريتيدالأمييالحمص

لكحولاالسكريات

مصطلحات

المحلوأ!الحراميءالحريالحدأحادي

المدبالرالطةالهيدروجي!ىالأس

ا!ركبالسبي!صةلأيونا

امعلو!تالمراححمردائيهااشعةاطاالسلسلهالملورة

المستحل!الضعطالبوأجمر

لمماكاتاةالماد،العرواليةالتشبع

المطيرالكتامةال!ج!يافيالش!لىتعدد

الا!ك!هارلقطةالحدريةاممميةاا!يريائىاالتغير

ا!ح!!لهاااطروحةاالتكامؤ

لحزيءا

حتراقلاا

للهصارختاا

واختباراتعمليات

التبحر

التحنيس

الكيميافطاضفاعلا

اضقطيرا

الكيميائيالتوارناضحللاالاحترال

الحفزبالماءاضحليلااسداتىاالاشسال

الشمسدوارصسةال!!رلائياضحليلاالأكسدةا

التعويمعمليةالع!اصرتحوأ!والت!ضيوالامتصاص

الكروماتوغرافيالمصلاضحمراالالتشار

لينلفيمولفثاامىاضساالسشرةا

الهدرحةالكيميائيالتعادلالملمرة

التآكل

صلةذاتأخرىمقالات

ال!ضلةالتجمددرحةأسادرةاالأترلةا

لماءاءا:لدارواحصا!ا

ئعلماارةارز11اسحاا

لمادةاأصهوراءلماالحا

بذةلااأطاقةاظأصساااحلورا

الإشعاعيالشماطوالمسلم!!العر!عطاعلوماالتربة

المفطاليورانيوملوقماعمصراضعديةا

الغليادلقطةالعارالحرارة

جوائز،دولملالحارلعااأ!يواسحيةاال!ص!يائيةالحر!

ليوترونالعلراالإشعاعيها

ئلالسالهواءااغحماقطرادءلحيحياا

الموضوعصرعنا

الكيميائيينعمل-ا

ال!جمياءفىالأساسيهالممادئ-أ

أطدراسةاسع11المدى!

أ!ملااجصوأساالأدزاتاح

تاريجةنبذة-2

الكيميائيةالصناعة-3

أسئلة

والمعاددالرصاصتحويليحاولودالقدماءالكيميائيودكادلمادا

دهب؟إلىالأخرى

الجريء!ىالذراتبينتربطالتىالرالطهةبأداقترحالذيمن

المشتركة؟الإاممزوناتمىروحم!تتألص

الكيميائيةوالسظرياتاللاهوبنظريةلينالمشتركةالخاصية!ا

السليمة؟الأخرى

للعنا!حركرموزالحروفلاستعمالمرةالأوللدأالذيس

أصكيميائيه؟ا

الصحاعاتواجهتهاالتيوالسلامةالبيئةمتمكلاتدعصوصح

امميحيائية.ا

فيه؟والتحكمإحداثهالإنسانتعل!اكي!يائيتفاعلأولما

اللاهو!؟نظريةمحلحلتالتيالاحزاقلظريةتعودلمن

أثناءالبلدانمنكتيرفىالكيميائيةالصناعاتتوسعأسبابما

والانية؟الأولىالعالميتيرالحردين

غيرموادمنعضويجزيءإشاجاستطاعكيميائيأولمر

عضوية؟

والتغييراتالكيميائةالتغييراتبينالاحتلافأوحهما

الفيزيائية؟
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بدراسةيعنىكيميائىمجالالإشعاعيةالكيمياء

مثلوأستخداموتعريفيعالإنتاجكما.المشعةالعناصر

الإشعاعية،الكيمياءأفادتوقدونظائرها.العناصرتلك

العلميةوالمجالاتالحيويةالكيمياءوعلمالأثارعلم

فيالكيميائيةالإشسعاعيةالتقنياتوتستخدم.الأخرى

،المرضتشخيصفيللمساعدةالطبمجالفيالغالب

البيئية.الدراساتمنالعديدوفى

كالثوريومالطبيعةفىالمشعةالعناصرمنقليليوجد

يمكنحيثصناعيا،فتنتجالأخرىالعناصرأماواليورانيوم

وذلك،الجسيماتمعجلاتتسمىأجهزةبداخلإنتاجها

كما.الطاقةعاليةبجسيماتالمشعةغيرالعناصربقذف

منكبيرةلأعدادبتعريضهامشعةالعناصرجعليمكن

النووية.المفاعلاتداخلالنيوترونات

المشعبالكربونالتأريخ

منمحتوياتهلقياس،قديمحسملأيالزمنىالعحرالعلماءيحدد

و!يما.اللشعبالكربونالتأريختسمىالطريقةهذه.المشعالكربود

المشع.بالكربونالتأريخلتوضئثيفيةطريقتيننورديلي

ثانيغازإلىوتحويلهاالجمسمسقطعةحرقيتم.التقليديةالطريقة

الموجودة(41)كربونالمشعالكربودذراتتطلق.الكرلونأكسيد

يقوم.41ليتروجينإلىالمشعالكربونتحولأثناءإلكتروناتالغار!ي

تحددوالتيإطلاقها،تمالتيالإلكتروناتعددبحسابالإشعاععداد

المشع.الكربونمنالحسممحتوى

قطعةمنمشحونةذراتجسيماتمعجليطئ.الحديثةالطريقة

المغنطسيالمجالويقوم.مغنطيسيمحالداخلإلىالجسممنصغيرة

ثمومنلأوزانها.تبعاوفصلهاجانماالختلفةالكربونذراتبتحريك

محتوىلتحديدفقط،41الكربونذراتبحسابمكشافيقوم

المشع.الكربونمنالحسم

أوالمشعةالنويداتالمشعةالعناصرنظائروتسمى

عناصربمثابةالنظائرهذهوتستخدم.المشعةالنظائر

فيوبالأخص،البحوثمنمعينةأنوإعفياستشفافية

منالنوعهذاويقوم.المعقدةألاحيائيةالعملياتدراسة

التفاعلاتخلالمن،ا!لشعةالنويداتبتتبع،الدراسة

هذهالتتبععمليةوتتم.الحيةالكائناتفيالكيميائية

واجهزةالنسبيةوالعداداتجايجر،عداداتباستخدام

.الأخرىالكشف

فهيولهذا،صغيرةبكميات،المشعةالنويدةإنتاجويتم

التمكنقبليحتويهاالذيالإناءجدرانعلىللتراكمتميل

بإضافةالعمليةهذهحدوثمنعوشماستخدأمها.من

المشعة.للنويدةمشع(غير)عنصرناقلعنصر

تسمى،أخرىمهمةكيميائيةإشمعاعيةتقنيةوهناك

جسميعرضالطرلمجةهذهوفي.النيوترونحفزتحليل

مشعة.عناصرإلىفيهالعناصربعضلتحويل،لنيوترونات

طاقاتلهإشعاعبإطلاق،ذلكبعدالعناصرهذهتقوم

مدىتوضيحهوالويقة،هذهاستخداماتوأحد.معينة

فيالمستخدمفالدهان.القديمةالفنيةاللوحاتموثوقية

الذيالدهانعنتركيبهفييختلف،القديمةالفنيةالأعمال

يعطيفهوولهذا،الحاليةالفنيةاللوحاتفييستخدم

مختلفة.إلثمعاعات

بتطوريعنىالكيياءمنفرعالتحليليةالكيمياء

هذهوتستخدم.الكيميائيةالقياساتتقنياتواستخدام

نأويمكنللمواد.الكيميائيةالمحتوياتتحليلفيالتقنيات

شعرفالنوعيالتحليلكميا؟أونوعياالتحليلهذايكون

التحليلأما.المادةتشكلالتىالمركباتأوالعناصرعلى

كلها.أوالمكونةالعناصربعضكميةفيقيصالكمي

منعينةلفحص،التحليليةالكيمياءتقنياتتصميميتم

مركبأو،معينعنصرخصائصجهةمن،معينةمادة

المميزةالكيميائيةالتفاعلاتالوقبعضوتتضمن.معين

خصائصالأخرىالطرقبعضوتقيس.معينةلمادة

الأخرىوالأشكالللضوءوبثهاالمادةامتصاص

تقنيةالكيميائيونويستخدم.الكصومغنطجسيةللإشعاعات

معينةعينةاستجاباتلمراقبةالكهربائيالتحليلتسمى

التنظيرتدعىأخرىطريقةوهناك.الكهربائيةللإشارات

بوساطةالمركباتمعرفةمنالباحثينتمكنالكتليالطيفي

للجزيء.الختلفةالأجزاءكتلقياس

والموادالجسمسوائلمثل،المركبةللموادويمكن

قبلالأساسيةمكوناتهاإلىتفصلأن،الصناعيةالكيميائية

الفصلطريقةفصلهاطرقبينومنتحليلها.

.الاستخلاصوالكروماتوغرافي

يتعاعلااداعد!لكترورإ

41لىكربوثبماح!كاههههه5

لإه!!كلهلأم!5

41ليزوح!ذرة5الكربررأكسيدتايغار

حسيماتمعحل
مغمطسيحقل

41كر!نذرة!!ى!!
كربولىدرات

512!ر!درة
مسحوله

مكشاف-31كر!لىدرة
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للعلومالمهمةالمعلوماتالتحليليةالكيمياءتقدم

لتجريبالكيميائيالتحليليستخدمفمثلا.والصناعة

تلوثها.مدىلمعرفةوالماءوالترابالهواءمنعينات

التحليلية،الطرقالطبيونالفنيونيستخدموكذلك

الأولية،الموادتحليلويتم.المرضتشخيصفيللمعساعدة

ضمن،الأخرىوالصناعاتوالعقاقيرالطعامومنتجات

أضوعية.باالتحكمتجارب

معرشةمن،التحليلفيالحديثةالطرقمكنتوقد

خاصةموأدوكشف،واحدةعينةفيالمكوناتمئات

طرقأيضاوهناك.بالمليونواحدجزءمنأقلفيموجودة

بمساعدةأخطهويراقيدأ!تزالاجدا،وناجحةحديثة

الدقيقة.والحواسيبأطيزراأشعةمثلالتقنيةالتطورات

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:جابر.كيمياء

لرالكيحياء(.

أضياالىسيميائيةالعملياتدراسةالحيودلأالكيمياء

أحجمياءاعلماءيحري.الحيةالكائناتجميعفيتجري

الحيواناتخلاياشيحدتواكتيالجزيئاتفيالبحثالحيوية

منأمحديداويوجد.ا،خرى1الحيةوالكائناتوالنباتات

ج!تاكنيترررأ!يدروج!تامثل،المألوفةالعناصر

أ!!ائناتاأجسامداخلحجميائيةمركباتفي،والأكسجين

المركباتهذهمثلتراكيبتحديدالعلماءويحاول.الحية

الأحيائية.ووظائفها

تدعىكباتمرعلىالحيةالكائناتكلتحتوي

النوويةوالحموضوالدهنياتالكربوهيدرات

التراكيبالمركباتهذهجزيئاتتساعد.البروتيناتو

العملمنوتمكنها،الخليةفيالختلفةالبنىتكوينعلى

والماءالمعادنمثلالعضويةغيرالموادبعضوتؤدي.بدقة

وبتهـائها.الخليةنموفيدورا-مه!ا

أجحوثاهذه.تغطىالحيويةالكيميائيةالبحوث

مثلاالعلماءيجريحيث،العملياتمنمتنوعةمجموعة

تدعىالتيالكبيرةالبروتينيةالجزيئاتعلىالدراسات

الكيميائيةالتفاعلاتتسرعالتىالخمائر،أوالإنزيمات

جسمافىالموجودةالإنزيماتتعزز.الحيةالمادةفي

الحيويةللوظائفأ!روريةاأمميميائيةاالتغيراتالإنسان

جريئاتالعلماءويعين.العضلاتوتقلصكالهضم

تتبعهااكتيالاليةويدرلمحونالخلاياتنتجهاالتي،الإنزيم

انظر:أحجميائيةاأضفاعلاتالتسريعالجزيئاتهذه

لإنزيم.ا

التيبالموادأخرىحيويةكيميائيةبحوثوتعنى

بهاتحؤلالتيالعمليةوهي،الأيضتنظيمعلىتساعد

ويبحث.جديدةوأنسجةطاقةإلىالغذاءالحيةالكائمات

الأيضفيالنوويللحمضالدقيقالدورتحديدالعلماء

منقوصالريبيالنووي)الحمضولي!ا!يدعىالذي

تنتجهاالتي،الهورموناتأيضاويدرسون(.الأكسجين

كيميائيةموادوالهورمونات.الحيل!صائرالختلفةالأجزاءا

معرفةالباحثونويامل.المتعددةالجسموظائفعلىتؤثر

انظر:.الأيضتنظجمفيالكيميائيةالمراسيلتساعدكيف

الأيض.؟الهورمون

دراسةخلالمنالحيويةأس!صمياءاساعدتوقد

توضيحعلى،الأكسجينمنقوصالريبيزيأضواالحمضر

جزيئاتوتوجد.الوراثةعلملقوال!تالحزيئيةأغواعدا

تراكيبفيالأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمض

فيالكروموزوماتأوبالصبغياتتدعىرفيعةخيطية

منالوراثيةالمعلوماتالجزيئاتهذهوتحملالخليةنواة

الحيةالكائناتتنقلوه!صذاآخر،إلىالحلايامنجيل

الكيمياءعلماءاستخدمنسلها.إلىأ!راثيةاالصفات

الريبيالنوويالحمضحولإليهماتوصلواالحيوية

لإيجاد،الورأثيةأ!ندسةافيالأكسج!تمنقوص

خصائصإضفاءفيوالبدءجديدةبروت!تحزيئات

الهندسة؟الخليةانظر:.الحيةأحصائناتاأجعضجديدة

الوراثة.؟الوراثية

التركيبعمليةفهمفيأخربحثوساهما

منالعديدعنالإجابةإلىالبحثتوص!!وقد.الضوئي

فيهاتحولالتي،المعقدةالعمليةهذهحولالأسئلة

الطاقةإلىللشمسالاشعاعيةالطاقةالخضراءالنباتات

الضوئى،التركيبانظر:.لل!صبوهيدراتالكيميائية

.النبات

فيالعلميةالمعرفةالحيويةالكيمياءبحوثسعتروقد

ذإ،الطبوعلمالأحياءلحلمالأخرىالحقولمنكتير

أمراضتشخيصفيالاطباءمثلا،الإنزيماتمعرفةتساعد

أيضاالحيويةالكيمياءأسهمتكماأس!جد.اومللعضاأمعينة

هذهوتستعمل.الحيويةالمفماداتمنعدداكتشاففي

تتمكنلأنهابمالأمراضمنمتعددةأنواعلمعالجةالادوية

مستقبلاويمحن.الالتهابتسببالتيالجراثيمتدميرمن

نموسببعنأفضلمعلوماتالحيويةالكيمياءتوفرأن

أدويةإيجادفىالعلماءتساعدأنيم!ش!سما.السرطان

فعالية.أكثر

الزراعة.أيضاالحيويةالكيمياءأبحاثوأفادت

جودتهاورفعالمحاصيلأضطويرنتائجهاالمزارعونفاستعمل

.الإنتاجعلىأغدرةامدىوتوسيع

الحيويةأمميمياءاعلماءيستعمل.الاستقصائيةالطرق

فهم.دراساتهمفيالعلميةالوقمنمتنوعةمجموعة
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الفصلتدعىتقنيةطريقةعلىكثيرايعتمدون

العضويةالمركباتوتشخيصلفصلالكروماتوغرافى

بشكلالطريقةهذهوتفيدالكروماتوغرافيم.الفصلانظر:

التيالمركباتوهيالامييةالحموضعزلفيخاص

.البروتيناتتشكل

جزيئاتلفصلتستعملأخرىطريقةالاستشراد

وسيلةألاستشراديوفر.الدقيقالفحصلغرضالبروتين

فقرمرضلكشف،للدمالجزيئيالتركيبلتحليلفعالة

.أخرىمعينةوأمراضالمنجليالدم

المشعةالنظائرغالباالحيويةالكيمياءعل!اءويستعمل

الحي.الكائنفيتجريالتيالكيميائيةالتفاعلاتلدراسة

عضويلمركبجزيءعلىمميزةعلامةالباحثونويضع

يتتبعونثم،ذراتهإحدىم!ظنمشعنظيربإحلالم!ن

تكشفنبائطمستخدمينالكيميائيالتفاعلعبرالنظير

علماءالتقنيةهذهساعدتوقد.الإشعاعيالنشاط

الأيضيةالعملياتحولالكثيرتعلمعلىالحيويةالكيمياء

.والنباتاتالحيواناتفىتحدثالتيالمعقدة

علم.،الجزيئيةالأحياءالكيمياء،:أيضاانظر

العربعندالعدومانظر:.الصئاعيةالكيمياء

ل(.)جدالكيمياء)الكيمياء(،والمسلمين

التفاعلاتيتناولالكيمياءمنفرعالضوئيةالكيمياء

الضوء.مادةجزيئاتتمتصعندماتنتجالتيالكيميائية

حالةفي،ضوئيكيميائىنحوعلىالجزيئاتتتغير

وأخلالهاالضوءمرإذاوليسفقطالضوءامتصاص

انعكس.

الطاقةمنصغيرةكمياتشكلفىالضوءيمتص

موجةطولعلىالفوتونطاقةوتعتمد.فوتوناتالمشعة

ح!الجزيطاقةتزداد،الفوتوناتأحدامتصاصوبعدالضوء.

الجزيءيبقى،الحالاتمعظمفى.إثارةحالةفيويكون

أقل.أوالثانيةمنمليونعلىواحدافقطالحالةهذهعلى

الطاقةبفقدالعاديةلحالتهمباشرةالجزيءيعودوأحيانا

بإطلاقهاأو،الأخرىمإلذراتالتصادماتفيالمكتسبة

الضوءلفوتونالموجيالطولكانإذالكنضوء.هيئةعلى

ربماالجزيءفإن-المرئيالضوءفيكما-قصيرالممتص

غيرالكيميائيةبالتفاعلاتليمركافيةطاقةتلقىقديكون

.إثارةحالةفيهوبينما،العادية

طبيعيةعملياتمنجزءالضوكيميائيةالتفاعلات

تمتص،المثالممبيلعلى،الضوئيالتركيبففي.كثيرة

الطاقةهذهتستخدمثم،الشمسضوءالخضراءالنباتات

منالكربونأكسيدثانيمنالغذاء،لإنتاجالضوئية

وهكذا.الفموئيالتريهبانظر:.التربةماءومنالهواء،

كيميائيةطاقةإلىللضوءالمشعةالطاقةالنباتيحول

النباتاتتتحول،جيولوجيةعملياتخلالومنللغذاء.

الوقود،هذااحتراقوعند.نفطأوحجريفحمإلى

ملايينمنذالنباتاتفىاختزنتالتىالضوءطاقةتنطلق

السنيين.

تغيراتأيضاالكثيرةالصناعيةالعملياتتشمل

،المثالسبيلعلى،الضوئيالتصويرففي.ضوكيميائية

عندالضوءالتصويرفيلمفيالفضةأملاحبعضتمتص

الأملاحهذهالممتصالضوءويغير.الصورةالتقاط

المتغيرةالأملاحتصدرالفيلميحمضوعندماكيميائيا.

السالب.علىمظلمةصورا

تطويرالأيامهذهالضوئيةالكيمياءفيالبحثيتضمن

علماءبعضويسعى.الشمسيةللطاقةالتقنيةالامشخدمات

التركيبعمليةلتقليدطرقإيجادإلىالضوئيةالكيمياء

هؤلاءويأملاصطخاعيا.مخلقةبذراتالضوئي

بطريقةكهرباءإلىالشمسضوءتحويلفيالكيميائيون

آخرونكيميائيونويدرس.الانممكنهوكاكفاءةأكثر

الوقود،منأنواعإنتاجفيالشمسضوءلاستخدامسبلا

الطرقهذهبعضوتشمل.والميثانولالهيدروجينغازمثل

الشمسية.الطاقةمعالماءذراتتفتيت

الطاقة؟الكمميكانيكاالفموء،انظرأيضا:

الشمسية.

علم؟الحارجية،الحياةانظر:.العضويةالكيمياء

(؟العضويةالكيمياء)تطورالكيمياءالطبجعية(،)العلومالعلم

.الهيدروكربون

العدومانظر:.والمسلمينالعربعئدالكيمياء

)الكيمياء(.والمسلمينالعربعند

التي،والمبادئالقوانيندراسةهيالفيزيائيةالكيمياء

أساسابوتهتم.للمادةالكيميائيةالخصائصتحكم

مدى2-محددكيميائيتفاعلحدوثاحتمالأ-

ويدرس.مجراهيأخذسوفآليةوبأيةالتفاعلسرعة

تتحدولماذاكيفمثل،مشاكلالفيزيائيةالكيمياءطلاب

الذرأتتكونكيف،الجزجماتفيببعضبعضهاالذرات

كيف،الصلبةوالأجساموالسوائلالغازاتوالجزيئات

علاقةوأيةوتصدرها.الطاقةوالجزيئاتالذراتتمتص

والكي!ياء؟الكهرباءبينتربط

التفاعلاتيتناولالذيالعلمالكهريائيةالكيمياء

أغلبوتحدث.كهربائيةتأثيراتعلىالمشتملةالكيميائية
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قطبينعلىيحتويوعاءفىالكهروكيميائيةالتفاعلات

مادةوالإلكتروليت.بإلكتروليتمحاطينكهربائيين

فىال!!روكيميائيةالعملياتوتستغلللكهرباء.موصلة

اطعادنوطلاءصقلوفىوالكهرباءالكيميائياتإنتاج

.الأبحاثفيوكذلك

بسمبالكهروكيميائيةالعملياتمنالكهرباءتنتج

فىال!رباءتستخدمبينما،كيميائيةتغيراتحدوث

وتنتج.كيميائيةتغييراتلإحداثالأخرىالعملياتبعض

علىبطاريةفيالكيميائيةالموادبينالتفاعلاتمنسلسلة

عمليةوتحدث،البطاريةانظر:كهربائيا.تياراالمثالسبي!!

الهيدروجينتستخدمالحلاياوهذهالوقود.خلايافيمماثلة

ال!رباء.لإنتاجالأكسجينواالميثانولأووالأكس!ن

الوقود.خليةانظر:

أثناءكيميائىمحلولخلالكهربائىتيارمروريسبب

.المحلولمنمعينةعناصرفصلالكوبائيالتحليلعملية

فصليت!ا،المثالسبيلفعلىالصناعةفىذلكمنويستفاد

ويستخدمأ-ةماماءحلالأ!هرلاءابإمرأرالكلورغاز

والمغنسيومالأأ!منيوملفصلأيفئاالكهربائيالتحليل

بعضطلاءفيوكذلك،منصهرهاملاحمنأخرىوفلزات

بالكهرباء،الطلاء،الكهربائيالتحليلانظر:.الفلزات

تحليلعمليةالرطوبةوحودفىالفلزاتتآكلويعد

الكيمياءفىأطتخصصوناويقوم.طبيعيكهربائي

.الفلزاتلحمايةطرقأضطويرالتآكلبدراسةالكهربائية

ال!حمربائىالتحليلأيضاالكهروكيميائيةالدراساتوتشمل

أضحليلاففي.الأخرىالكيميائيةأصظمواللمحاليل

استجابتهابملاحظةالنظمهدهتركيبيدرس،الكهربائي

الكهربائية.للإشارات

.متعددةمجالاتعلىالكهربائيةالكيمياءوتشتمل

عنالكهروفموئيةالكيمياءمجالفىالعلماءويبحث

فيأوالكهرباءانتاجفيالضوءطاقةلا!متخدامطرق

الكهروحيويةالكيمياءوتتناول.كيميائيةتغييراتإحداث

وتشمل.الجسمفيتحدثالتيالكهروكيميائيةالعمليات

واندفاعاتالدماغموجاتإنتاجالعملياتهذه

.لأعصابا

صنت.،فوقما:يضاأنظرا

أصمعية(،ااعلوم)االعلمانظر:.اللاعصويةالكيمياء

)حدول(.الكيمياء

صينية،مالكةعائلةأولكينأسرة.أسرة،كين

وقد..مق602إلى.مق221منالفترةفيحكمت

حاكمهوانجدي،شيقيامعقبالمالكةالعائلةهذهبدأت

المنافسةالدولبغزو،الصينغربىشمالفىكيندوأسة

لاحقوقتفيوقامووسطها.الصينشمالىفيالواقعة

وتمتعت،الصينشرقيجنوبإلىحكمهنطاقلتوسيع

التىالمناطقعلىكاملةبسيطرةأعةالماالعائلةهذه

في،يحظونالصينيونالقبائلزعماءشكانح!صمتها.

شيشايوحكم.أقاليمهمفيكبيربنفوذساب!ت،رقت

الحكاموجعل،حديديةبقبضةإمبراطوريتههوانجدي

في،الهائلةالجديدةعاصمتهإلىينتقلونالسابقينالمحليين

أمامه،مسؤولينكانوامحليينإداري!توعين،كسيانيانج

لفرضمنهمحاولةفى،أعتبامعظماعلىبالحظروقام

المعرفةولحجب،الطاعةولفرض،المنتقدينعلىالصمت

سوربإكمالالعاملينمنكبيرةأعداداوأمر.بالماضى

قدمولكنه،الغزاةتقدمدونللحيلولة،العظيمالصين

اسمأخذوقد،الوطنيةأ!حدةاهوباقياأعلىهدفالبلاده

المالكة.العائلةهذهاسمام!الصين

ابنهأنوتبين..مق012فىانجديهوشيومات

فيحكمهعلىالتمردعملياتوبدأتضعيفحاكما

ثم،المالكةكينأسرةانهارتماوسرعان،.مق902

الصين.علىبالسيطرةالمالكةهانعائلةحطت

هوانجدي.شيبمالعظيمالصينسور:أيضاانظر

مج!وعةعلىال!صيناشجرةاسميطلق.شجرةالكيئا،

الجنوبية.أمريكافيالقيمةوالشجيراتالأشسجار،من

الذيوالكيناالكينيندواءتصنيعفيأعينااشجريستخدم

دائمالكيناشجرالملاريا.حميطباءالأبهأ-يعا

بيروفي،مرةلأولالكينانباتوجدالاخضرار.

وسريلانكاالهندفيالأشجارهذهوتزرعوالإكوادور.

منوأجزاءالحارةالاستوائيةأمريكاومناطقآممياوشرقي

ذكيةعطريةرأئحةذاتالكيناأشجارأزهارإفريقيا.

الأبيضإلىوالأرجوانيالورديمابين،تتفاوتوألوانها

البنفسج.زهرةشكلهافيوتشبهللاخضرار.المائل

الكينين.،المرةالجعةأيضا:انظر

.(-091)4فروستجورج،كينان

الولاياتلمسيالممةتطويرإليهينعسبأمريكيدبلوماسي

العالميةالحرببعدالسوفييتنفوذامتدادلمنعالمتحدة

السياسةتلكعرفتأم(،-459ا)939الثانية

الحربتتركروسياكتاباهحصلالحصار.بسياسة

(أم)679أم59.أ-259وذكرياتأم(،49)ء

أعمالهمن.الوطنيةالكتابوجائزةبوكيتزرجائزةعلى

مأ559-أ009:الأمريكيةالدبلوماسية:الأخرى

الخارجيةالأمريكيةالسياسةحقيقةأم(،)519



393تشارلزالسير،سميثكينجزفورد

وستالينلينينقيادةتحتوالغربروسياام(بم)549

ام(.619)

مشروعومنفذيمخططيأبرزأحدكينانكان

انظر:.الثانيةالعالميةالحرببعدأوروبابناءيلإعادةمارشال

لدىلأمريكاسفيراعملوعندما.مشروع،مارشال

تجاهموقفهأكدأم529عام)سابقا(السوفييتيالاتحاد

.بإبعاده)السابق(السوفييتىالاتحادفطالبموسكو،

قسمفيعضواخدم.ويسكنسنبميلواكيكينانولد

.أم479عامالمتحدةللولاياتالخارجيالتخطجطسياسة

بولايةبرنستونفيالمتقدمةالدراساتبمعهدأصئأستاذا

فيلأمريكاسفيراكينانعمل.ام569عامنيوجيرسي

.ام639إلىم6191عاممن)السابقة(يوغوسلافيا

بينباس،لمضيقالغربىالممرعندتقعجزيرةآيلئدكيئج

الجزيرةهذهومساحةلأستراليا.الرئيسيوالبرتسمانيا

وهيغالبها،فيمسطحةوالأرضهكتار.000.011

والخنازير.والاغناموالألباناللحومأبقارلرعىصالحة

007سكانهاوعددالجزيرةفيالرئيسيةالبلدةهيوكري

شخص.

أكبرمنهابالقربوتقع.التعدينمركزهيوجراسي

وهو،العالمفيالكالسيومتنجستاتخاممنالترسبات

عامالجزيرةاكتشافتموقد.التنجسقفولاذخام

حاكم،كينججدليفيليبباسموسميتأم،897

.أم108سنةفيويلزنيوساوث

3ص-!7اك!لمكال!3جأشص؟!ء!/

تر!!!اخمبم،!!سبرترءئرص

ئن،شير6في!3كابر!؟برير

عبررحلتهبعدقومياأصئلطلا،سميثكينجزفوردتشارلزالسير

.الهادئالمحيط

)7918تشارلزالسير،سميثكينجزفورد

بأولقام.الأستراليينالطيرانروادأشمهرام(.359-

المتحدةالولاياتمنالهادئالمحيطعبرلهرحلة

وثلاثةهوبالرحلةقامكماأمشراليا.إلىالأمريكية

منمحركاتثلاثةذاتبطائرةام289عاماخرون

الهادئألمحيطعبررحلتهمنهجعلتوقدفوكر،نوع

قوميا.بطلا

رحلتهفيسافركما.ام289عامأسترالياحتىالمتحدةالولاياتمنالهادئالمحيطعرجويةرحلةبأولقامسميثفوردكينجزتشارلزالسير

منطيرانهأتناءأم359عامواختفى.أم349عامواحدبمحركطائرةمقعلىالمتحدةالولاياتإلىأستراليامنالهادئالمحيطعبرالأولى

أستراليا.إلىلريطانيا



كودريجونالسيركيندرو،493

أ!قتافيالخبراءن!!في،معميثكينجزفوردويعتبر

اعادئ؟االمحيطعبرالجويةالطرقروادأشهرأحدالحاضر

بأولقامحصما،توقفدونأجاأستراعبررحلةبأولقامفقد

وقامونيوزيلسدا،أستراليال!تتسمانبحرعبرالرحلات

الجويةللطرققيالحسيةأرقامعدةبتسجي!!ذلكعلىعلاوة

وأستراليا.بريطانياب!ت

الهندسةودرسبأستراليا،كوينزلالدفيبرزلينفيولد

بالقوةأضحرتاثم،!ميدنيفيالفنيةالكليةفيالكهرلائية

أجة.الأستراالإمبراطورية

-أأ)179كودريجونالسيركيندرو،

أ!جمياءنوب!!جائزةعلىحص!!.بريطانيفيزيائي(.

قتشيةبامشحداءاستماعاحيثبروتزمماكمسبالمشاركة

والميوجلوبير.أ!يموجلول!تاتتئتكوينالسينيةالأشعة

لدىوالعضلاتبالدمالموحودةالبروتيناتمننوعانوهما

.والحيوانال!نسان

مدارسفيتعلم.بانجلتراأكسفوردبمدينةكيندروؤلد

عنالآمسؤو!صان.كمبردججامعةثموبريستولإكسفورد

عاممنكمبردجفيللجزيئاتالأحياءمختبرإدارة

.أم759إلىأم469

رجالأبرزأم(.646)1883مايدردجونكيئز،

الأعتبار.بع!!الاقتصادفياراؤه!اتؤخذالذينالاقتصاد

والمالوالفائدةالتوظيففيالعامةالنظريةكتابهيحتل

وقد.اطهمةاالاقتصادكتبب!تبهلائقةمكانةم()3691

كما،كثيرةاقتصاديةوسياساتن!ياتالكتابهذاغير

الدولمنلعديدالاقتصاديةللعسياساتأساسايعدأنه

الحاضر.الوقتفىالرأسمالية

إلىتؤديالتيالاقتصاديةالعملياتبتحليلكينزقام

لتجنباتباعهايجبالتيالسياسةوصفكماالكساد،

الذينالاقتصادرحالأوائلمنواحداكينزكان.الكساد

تقفبوصمعاييرالح!صمةالتزامضرورةحولحواراأثاروا

علىهذهأف!شارهساعدتوقدالكساد.وجهفيحاجزا

الاقتصاديةالن!يةتلكوالتجارةالعملحريةسياسةنبذ

الشؤونفىتتدخلألايجبالحكومةأنعلىتنصالتي

ال!قتصادية.

الاقتصادنطاقفيكينزانتهجهاالتيوالقواعد

الاقتصاديالنشاطمستوىحيثمن،للغايةبسيطة

للمستخلكينالمصروفاتمجموخعلىيعتمدالذي

حدثإذا.والحكوميةوالصناعيةالتجاريةوالمشروعات

مصروفاتفإنضعيفةالمشروعاتتوقعاتوكانت

سوفبدورهوهذا،لدلكتبعاتقلسوفالاسعتثمار

وتبعا،الكليالمنصرففيالتناقصمنسلسلةإلىيؤدي

ويبقىالكسادناحيةيتجهسوفا!ال!قتصادشإدلذلك

زيادةعلىحثكينزفإنأعسادانتجنبوأس!كأ.كذلك

بفائدةالمالإقراضتيسيرطريقعنالح!ضمةمصروفات

تسمحكبيرةبصورةالمالوتوفيرمنخفضة)فائدةضئيلة

.ض(بال!قترا

تشجعسوف-لظرهوجهةمن-الإجراح!اتوهذه

زيادةمنالمستهلكينوتمكنالعمالعددوترفعالاستتمار

مستوىارتفاعأنأضحاليلاأظهرتولقدمصروفاتهما.

ونموبطالةوجودعدمهماالنينشيئينعلىيعتمدأ!لبا

الكساد.:انفر.الاقتصاد

جامعةفيودرسبإنجلتراكمبردحفيكينزلدو

حتى5191عاممنأجريطانيةاالخزانةفيوخدمثمبردج

العالممستوىعلىمشهوراأصئثينز.أم919عام

أم(.)919للسلامالاقتصاديةالنتائجثتالهألفعندما

التي)المدفوعات(التعويضاتهاجمال!ضابهذاوفي

بالانهياروتنبأ،المنهزمةالو!عطدولعلىالحلفاءفرضها

وخلال.فرسايسلاملمعاهدةنتيجةيحدثسوفالذي

واجهتعندما،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينيات

منمجموعةكينزكتب،حادةاقتصاديةصعوباتإنجلترا

الاقتصاديةالسياساتفيهاهاجمأ،توالمقاال!ضب

.أم369عامكتبهأسذياكتالهقواعدأصلتو،أط!صمة

ا!لاليالإصلاحعنبحثأنجزهااكتيأالأعمااأهمومن

أم(بم)269التدخلعدمنظريةنهايةأم(؟)239

مستشاراكينزأصبحولقدأم(.039)اللالعنورسالة

عامإنجلترالبنكمديراثمأم049عامللحكومة

لقبوحمل،أم429عامفارسلقبمنح.أم419

.تيلتونكينزالبارونلقبهوصاربارون

فايوليت.جوان،روبنسونأيضاانظر

المتصعلةالجسملحركاتالعلميةالدراسةا!سيه!

وتشمل.للكا،ممصاحبةتكونعندماخاصة،بالتخاطب

العينوسلوكالوجهوتعابيرالإيماءاتالحرحصاتهذه

علماءيدرسهاالتىالحركاتتسمىمااصاوغا.والوقفة

ومهما.اللفظيغيرالسلوكأوالجسملغةالكينسيك!

قاصرةتجعلهابدرجةمبهمةالمصطلحاتهذهفإنيكن

وطريقته.الكينسيكسنظريةوصفعن

بيردوستل.لريالأمريكيالأجناسأص!عاطور

المحادثاتأفلامبيردوستلالممتخدموقد.الكينسيكس

نتائجوأورد.المتحدثمعلوكلتحليلالبطهيئةبالحركة

(أم)529الكينسيكسإلىمدخلكتبهفيأبحاثه

أم(.079)والسياقوالكينسيكس



593جوردننيل،كينوك

نظامإلاهوماالكينسيكسأنبيردوستلأدركوقد

الاتصالمعاتكونعديدةمتداخلةأنظمةبينمنواحد

الصوتيةالأنماطبدراسةاخرونعلماءقاموبينما،البشري

واقتبص!.الجسمانيةالحركةبنيةعلىهوركز،للغةالمكونة

لتعريفاللغةعلممنعديدةوتقنياتمصطلحات

المعنىذأتالإيماءاتتشكلالتىالأساسيةالحركات

.السلوكمنوغيرها

كينسيكسيسلوكأيمعنىأنيرىبيردومشلوكان

يحدثالذيالمسياقتحليلطريقعنفقطتحديدهيمكن

رئيسيةبصفةمهتماكانفقدذلكعلىوبناء.السلوكفيه

منمعينةأنواعظهرتومتىكيف:السؤالينعنبالإجابة

هذهاتخذتهاالتيالأشكالبدراسةقامكذلك؟السلوك

الأخرىوالحركاتبالكلاممقارنةالسلوكمنالأنواع

التخاطب.فيمشاركشخصلكل

فيمحليةحكومةذاتمقاطعةوديسايدكيئكاردن

عدديبلغ.أسكتلندافيجرامبيانإقليممنالجنوبيالقسم

الجبالتسودهامنطقةوهي.نسمة625/52سكانها

ويوجد.بالشاطئتحفالمرتفعةوصخورها.والمستنقعات

المنطقةويزور.الخصبةالمزارعمنكثيرالداخليةالمناطقفي

العالم.أنحاءكلومنبريطانيامنالسياحكثيرمنلحشةكل

سياسي(.-أم)429جوردننيل،كينوك

عاممنالفترةفيالعماللحزبزعيماأصبح،بريطانى

مأ839سنةمنصبهتقلدوعندما.ام299إلىام839

وكان.الإطلاقعلىمشاالحزبتزعممنأصغركان

الذيالعمالحزبفىاليساريالجناحإلىينتميكينوك

أعلىومستوىالصناعةعلىللدولةأكبربسيطرةنادى

السلاحوتخفيض،الاجتماعيالضمانعلىالدولةلإنفاق

.المتحدةللمملكةبالنسبةواحد(جانب)منالنووي

فيجونتفي،الصغيرةتردجاربلدةفيكينوكولد

سبقكماالفولاذبمصانععاملاوالدهوكان.الجنوبيةويلز

التحق.منجمعاملكانأن

فيلوسبمدرسعةكينوك

فيالجامعيةوالكلية،بنجام

عامتخرجحيث،كاردف

علىحاصلام6591

العملعلاقاتفيشهادة

كاردفوفي.والتاريخ

الجمعيةرئيسأصبح

لاتحادورئيساالاشتراكية

كينوكنيل.الطلبة

منظمامرشمداام6691079بينماكينوكوعمل

هيئةفيعضواوكانللعمالالتعليميةالمؤسسةفي

.ام719إلى9691منالويلزيةالمستشفيات

نائباالعموممجلحي!كينوكدخلأم079عاموفي

إعادةإجراءاتوبعد.بدولتيفيجونتدائرةعنبرلمانيا

.ام839عامإسلونعنبرلمانيانائباانتخابهتمالدائرةتنطم

اكتمسببرلمانيانائباانتخابهمنوجيزةفترةوبعد

حدبوضعتناديالتيالحماسيةلخطبهشهرةكينوك

والتعليم.الصحةعلىالإنفاقوبزيادةالنوويةللأسلحة

،امأ-749979سنةبنالعمالحكومةظلوفي

كينوكشغل،كالاهانوجيم!ر،ولسونهارولدرئاسةتحت

بينوفيما.وزاريمنصبفييعينلمولكنهثانويةوظائف

فتلمايكلخاصابرلمانياسكرتيراعملأم-759أ749

الختصةالأجهزةفينشطاعضواكينوكوكان.العملوزير

مجلةمديريأحدأصبحأم479وفي.الحزبممياسةبرسم

مأ789عامانتخابهوتم.الثقلذاتاليساريةتربيون

.للحزبالقوميةالتنفيذيةاللجنةفيعضوا

مارجريتقيادةتحتالمحافظينحكومةانتخابوبعد

حزبباسمالمتحدثكينوكأصبحأم،979عامثاتشر

زعيمافوتأصبحأنوبعد.التعليملشؤونالعمال

الحزبدفعفيكينوكساعدأم089عامالعماللحزب

الحزبيتبنىبأنمناديااليسار،نحوأكبربدرجة

ذلكفيالعمالحزبوقام.أقوىأشتراكيةسعياسات

وقد.سياساتهمنعديدةمجالاتبمراجعةالوق!

المتحدةالمملكةعضويةمنالحزبموقفشمل!

والجماعةالأطلسيشمالحلفمنظمةفيالمستمرة

فيالعسكريةالمتحدةللولاياتقواعدووجودالأوروبية

.المتحدةالمملكة

يونيوفىبالانتخاباتالفوزفيالعمالحزبوفشل

انتخابوتم.الحزبزعامةمنفتواستقال،أم839عام

تحتلهانتخابيةمعركةأولالحزبودخل.لخلافتهكينوك

للمرةفيهاثقيلةهزيمةوتلقىأم879عامكينوكقيادة

جانبفى،الهزيمةتلكوكانت.المحافظينيدعلىالثانية

حزبتحالفقبلمنالقويللأداءراجعةمنها،

لأحزأبتجمعوهوالأحرار،الديمقراطيينالاشتراكيين

وبعد.العماليينالبرلمانيينالنواببعضضمالذيالوسط

قادوقد.لسياساتهرئيسيةبمراجعةالحزبقامالهزيمةهذه

وثنائيةجماعيةخطواتإلىبالحاجةللتسليمحزبهكينوك

أفكارهفىاعتدالوإلى،النوويالسلاحخفضحول

.للصناعاتالدولةملكيةحولالتقليدية

أبريلفيالعمالحزبزعامةمناستقالتهكينوكقدم

المحافظين.حزبمنالمتوقعةغيرالثالثةالهزيمةإثرام299



كينيا693

يأويالكينيالريف

أضاعصيدالعد

الوحشيةالحيوانات

ترىالتىالوحمقكحمر

قربالعشبترعىوهي

للقو.الحنوليةالحدود

جبليرتفعاليم!نوإلى

أعلىوهوكيليمسجارو

فوق!!ريقيافيقمة

عبرتنزانيافىالسحص

الحدود.

كينياجمهوريه

منوتمتدلإفريقيا،الشرقىالساح!!تمكللىدولةعيئيا

الاستوأءخطويمر،الإفريقيةالقارةعمقإلىالهنديالمحيط

وسطها.عبر

ورطب.حارمداريمناخذاتالساحليةوالمنطقة

ساحليةوبحيرات،جميلةرمليةشواطئالساحلعبروتمتد

ا!طرة.بالعاباتمغطاةومساحاتومستنقعات،مالحة

أرباعثلاثةلتغطىواسعةسهليةمنطقةتمتد،الداخلوإلى

والتربةالجفافالشديدللمناخونتيجةالقطر.مساحة

.فقيرةالنباتيةالحياةفإنعمومابمالفقيرة

منكافيةكمياتولممقوطالخصبةالتربةتوافرولكن

المنطقةفيمكثفزراعينشاطقيامعلىساعداالأمطار

معظمانفيالسببهووهذابمالمرتفعةالغربيةالجنوبية

المنطقة.هذهفىيعيشونكينيالممكان

الحيواناتمنومتنوعةرائعةمجموعةكينيافىتعيم!

والحرأتيتوالزرافالأسودالفيلة:تشمل،الوحشية

منالالافيجذبمماأصح!بماوحمر(القرن)وحيد

لمشويا.كينيالزيارةالسياح

عدةالحكومةأنشأتبالقطرالفطريةالحياةولحماية

تعد،الوحشيةللحيواناتومحميات،وطنيةمتنزهات

صيدأنمنوبالرغمإفريقيا.فينوعهامنالأفضل

تزالماالجائرالصيدأعمالأنإلامحظور،البريةالحيوانات

أجلمن،كالفيلةالحيواناتبعضتقتلحيثمستمرة

قرونها.أجلمنوالخراتيتأنيابها

الأسودالشريطويمتل.أم639عاماحتيارهماتموشعارهايهياعلم

الزراعة،والأخضر،الاستقلاللني!!كفاحهالأحمروا،الكيميالعتسع!

فيحملالشعارأما.الحريةعنالدفاعإلىوالرمحادالدرعيرمزبينما

الح!واحيلية.،للعةالتضامنكلمة

الهسدي،المحيطالشرثجهةسويحدهاإمريقيا،شرقىفيتقعكييا

وسطها.عبراءالاسترخطوبمر

ا*س-ء-ثلإخ!!لأ؟--ى--+ض!ء-لمبرا-3-"خ

ص!!المالنيجر
ثشاد،لأكاكاس

كاء!!ق+!راالسودرلرياأ؟!!ليصا

3ط!كا!7!؟"7-خ-!كا

ص!ءى،-؟ب-كا---/لشما

ييجيطو؟،،!ريجا!3/ليوب!اأ/ص

فيى3(صإفريميأكابخمهورية

،(لكاميروفيالوسطي.كا.ا/لصومالى

لم؟/كا(لأالكلنعو-صلمء.كيئيل-أبىغنلإاءس-أ!-ا-حص

!"ابجا!3/ار،انل!

اللممتراط!ءكا"ء!لأ+الكونغووورونثنم

!!ض،)زائيرس!يتا(6ألمتنزا!أفايئألمحبض

!المح!ضعبرص؟!بر

!كلأطنر،*كاء-إ-ير-؟و

أثجوت!أنحولا2زامبيا،؟،!!يئ4بر4(كلاوي--سلا

نامبيما9ير!+لأ!!2إ..!ا!-/زمبا4بولآء)*موركدني؟لأ)؟كالملم-صكم!بعرمد02،6



793كينيا

السود،الأفارقةمنتقريباكينياسكانكليتكون

ورعيالزرأعةعلىالريفيةالمناطقفيمعظمهمويعيش

المدنإلىينزحونالريفسكانمنكثيراولكن،الماشية

ومنها،الحضريةالمناطقفيسريعنموعنهنتجمماسنويا،

البلاد.فىمدينةوأكبرالعاصمةنيروبي

حتىأم598عاممنكينياإنجلتراحكمت

أثر،الفترةهذهوخلال.ام639عامفياستقلالها

فيوالاقتصساديةالثقافيةالحياةعلىكبيراتأثيراالبريطانيون

بعضالكينيوناتخذ،الاستقلالبعدولكنكينيا،

لبلادهم.الإفريقىالتراثلتأصيلالخطوات

الحكمنظام

الذيالدستورويكفل،جمهوريكينيافيالحكمنظام

حريةمثلللمواطنينالسياسيةالحقوق،أم639عامأجيز

الثامنةبلغمواطنلكليحقكما،الرأيوحريةالتدين

.الانتخاباتفيالتصويتفوففماعشرة

رئيسكينيافيالحكومةيترأس.الوطنيةالحكومة

02نحومنشكونوزراءمجلسيساعده،الجمهورية

التنفيذيةالإداراتإحدىمنهمكليترأسوزيرا،

مجلسفيعضواالجمهوريةرئيسنائبويعد.للحكومة

منتتكونوطنيةجمعيةفتشرعهاالبلادقوانينأماالوزرأء،

عضو.002

رئيسالتصويتحقلهمالذينالمواطنونينتخب

لمدةالوطنيةالجمعيةأعضاءمنعضوا881والجمهورية

موجزةحقائق

نيروبي.:صمةلعاا

السواحيلية.هيالقوميةواللغةالإنجليزيةهيالرسميةاللعة:اللغات

كينيا(.)جمهوريةياكينياجمهوري:الرسمىالاسم

إلىالشمالمنكمألم"03مسافةأطول2.كم367058.:اللساحة

الساحلطولويبلغ.الغربإلىالشرقمنكم09وا،الجنوب

كم.574

سطحفوتم5)991يبلغالذيكينياحبلهوارتفاعأعلى:الارتفاع

الشرقي.الساحلعلىس!إلبحرهوارتفاعوأدنىالبحر،

الكثافةأم،699عامتقديرحمسبسسمة28لأ00.497":السكان

بالحضر%28وبالريف72%التوزيع2،شحص/كم05

مأ918عامإحصاءحسبنسمة00.004.21و"

.م1002عامتقديرحسبنسمة008422.33و.

والبن،،والميهوتالأبقار،ولحومالموز،:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

،السيزالونبات،البيرتومولبات،والأناناسالصفراء،والدرة

الإسمنت:الصناعية.والقجح،والشايالسكر،وقصب

المعالجةوالأغديةوالمنسوجاتالخفيفةوالمعداتوالكيميائيات

النفطة.والمنتجات

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الكينىالشلنهىالأسامميةالوحدة:العملة

.لنقوداان!:

وله،المدينةمركزالصورةتبينكيسيا.فيمديمةوأكبرالعاصمةنيروبي

الحدشة.المبانيمنكثير

بقيةبتعيينالجمهوريةرئيسويقوم،سنوأتخمحه!

لرئيسنائبايختاركماعضوا،21عددهمالبالغالأعضاء

لرئاسةالمرشحينعلىويتعينأعضائها.بينمنالجمهورية

لمقاعدنفسهالوقتفيأنفهسميرشحواأنالجمهورية

الجمهورية،المرشئبرئاسةيفوزولكي.الوطنيةالجمعية

أيضا.الوطنيةالجمعيةبعضويةفازقديكونأنلابد

فإن،المحليةالحكومةمجالفيأما.المحليةالحكومة

مستقلةمحافظةإلىبالإضافةأقاليمسبعةإلىمقسمالقطر

وكل،مقاطعاتإلىمقسمإقليموكل.نيروبىللعاصمة

ومقاطعةإقليمكلويرأس.محافظاتإلىمقسمةمقاطعة

فيرأسها،المحافظاتأما.الجمهوريةرئيمه!لدىمفوض

الأقاليم.مفوضيلدىمسؤولونوهمالمحليونالزعماء

تباشرمفوضيةتوجدفإنه،نيروبيلمدينةوبالنسبة

للمساعدةمجالستوجدكما،المحافظةفىالحكمشؤون

كينيا.أنحاءكلفيوالمدنالريفيةالمقاطعاتحكمفي

بينالفترةفيكينيافييكنلم.السياسيةالأوفماع

لهمسموحواحدحزبسوىام99وا8291عامي

لكينياالإفريقيالوطنىالاتحادحزبوهو،بالعمل

فييفوزونكانواالذينالمرشحينفإنلذلك)كانو(؟

فيحتمامميفوزونكانوا،التمهيديةالحزبانتخابات

لايواجه)كانو(حزبأنمنوبالرغم.العامةالانتخابات

الحزبداخلمنافساتتوجدفإنه،خارجيةمعارضة

نهايةوفيالحاد.بالصراعالتمهيديةالانتخاباتوتتسم

ويعد.بالعملالسياسيةالأحزابلباقيسمحأم199عام

منبفرعيهالديمقراطيةلإعادةوالمنبرالديمقراطىالحزب

كانو.حزببعدالأحزابأكبر
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الدوليةالحدودلمحىمرحعاليستالحريطةهده

كينيا،فيمحكمةأعلىالالحشئنافمحكمةالمحماكم.

الصهحغرى،3المحامنالاسمتئناففيالنظرودورها

المحاكموتشم!.القوانينلدستوريةتتعلقالتيوالقضايا

ومحاكمالمقيمينالقضاةمحاكماكينيافيالصغرى

الإقليميين.القضاة

!جنيافيالمسلحةالقواتتشط!.المسلحةالقوات

للسواحل.وحرساوأسطولأصغيراجويةوقوة،الجيمق

14؟...المسلحةالقواتفىالعاملينعددويبلغ

بالكامل.طوعيةالمسلحةالقواتفىوالخدمة.شخص

السكان

سكانيبلكلدد.العرقيةوأعولهمالسكانعدد

%4بمعدأ!ويتزايدون،نسمة.728!4و...كينيا

حواليويعيش.العالمفيالمعدلاتأعلىمنوهوسنويا

في%28وحوالي،الريفيةالمناطقفيالسكانمن%لا2

فيمدينةأكبر،نيروليسكانعددويبلغ.الحضريةالمناطق

نسمة.981.621.1نحوالبلاد

السود.الأفارقةمنكينياسكانمن%99يتكون

تتكونحجمها()ححسبالأخرىالسكانيةوالمجموعات

رئيسي:)وبشكلوالأوروبيين،الامميولينالهنود:من

.لعربوا،نيين(البريطا

عرقيةمجموعة04نحوإلىالأفارقةالكينيونينتمي

الجيكويو،أوالكيكويوهيمجموعةأكبر.مختلفة

أربعتوجدكما.السكانمن%02حوافيوتش!صل

واللوهياوالكامباالكالنجيهيأخرىمجموعات

%اوه01بينتتراوحنسبةمنهاكلوتشكلواللوو،

.السكانمن

كينيا،فيالعرقيةالمجموعاتبينالتفرقةعواملتتمثل

تتمثل،كماالمجموعاتلهذهالختلفةواللهجاتاللغاتفي

كثيرفيالمجموعاتهذهتتبعهاالتيالختلفةالحياةأنماطفي

المحاطق.من

الاقتصاديالتطورفيالاختلافأدىوقد

بعضفيالمجموعاتهذهبيناحتكاكاتإكماوالاجتماعي

لوتار3ا--بحيرةاع

السلودسع!أدو---.----نوح---ألمالأ-.أنلوبيا--ودوأ7--ص

-----!---كا------------لرذ

حمصصا!طلودواروهـ)وو-شالدىأ-داللسا
؟!لوثحرهصحراءا!

أوغندهـح!6ر!اأ)\+كا،ألملم5!-الرماض!ى"3ءمارسا.!ا*11"و.يرا"

م22+39؟جالجالو

-ااء،3باراجوكط..-!ر-ء1وااح

لاالحوحالى؟!!*1-!1--!؟ب،الضومال

،محا!هه!!م؟3كتال*!لمرالهلعا.**!-*
فى.دو-.ردت!دعرةوكأجاشىحروممبمنع!مم!ج!3!!إ---!-*حل!

أ،لىكأ.--؟-.صردالو!سيولومه1103ميرو5-ين!إ*صصصلأ+

--!-.:-.ا!ه!حا-مسرمن!ر"---!ا!--يو كهه.!و--لديالى1-.-نلنررحم!حمرأح!جم!--

.!5أطمحعهـءصع*..طسا

%-!دكأ.افحاهمبوو-ر*بهر!لم
فكموهـيابحدرةسونك.مورار2

ميوسوما.تار.ماأمن!اأكا.شاوكتويما،-لوو!-نا%كم

كاحسصلمالوطبيسرنجيتي05!لم!كونرا*-لم!**صصي.؟

كيئياىكرر،3لامانجاأئئ!حصرس!*حرلرممكهـبخ

لم-ختنسيلىالولحشحف-ثرص!أ

مت!رهوطي3المقى"دو.*+)59-.ء!لأ!د)--مال!دشمال

دوليةودثإ-،*دو".!ءح!!علعيارال!حر!يمترهـمال!دي!

الوطس*!"!مرحز!را-ء---"ح!ثيم---

طرق!د-مندره--،طجو-كل.في

حدلديةلسكالوطنيسهلى؟+كوصالهحديالمحيط0

وط!يةعاصمة!ا!لاساىا.الوط!ىئثم!أ

مددأخرى.كوللواتنزانياجمويتا..(حبمل!!

مستوىعرالارئعاع+9/3،!؟.-
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الكينيةالحكومةاستطاعت،الاستقلالمنذولكن،الأحيان

بينالوطنيةبالوحدةشعورخلقفيالتقدمبعضتحقيق

.السكان

لغاتهالهاكينيافىالعرقيةالمجموعاتمعظم.اللغات

لغتهمسوىالكينيينبعضيعرفولا.الخاصةلهجاتهاأو

اللغةيعرفونالكينيينمنكبيراعدداأنغير.المحلية

اللغةوتستخدم.المحليةلغاتهمإلىبالإضافةالسواحيلية

بينالتفاهمفىكينيا،فىالقوميةاللغةوهىالسواحيلية،

الكثيريعرفكما،الختلفةالعرقيةالمجموعاتمنالسكان

الرسميةاللغةوهي،الإنجليزيةاللغةالمتعلمينالكينيينمن

البلاد.في

فيكينيافيالريفسكانمعظميعيشا!لعيشة.ألمحاط

وتربيةالمحاصيلزراعةمنعيشهمويكسبون،صغيرةمزارع

منيكفيهامالإنتاجالريفيةالأسرمعظموتكافح.المواشي

إنتاجيستطعونالبعضولكن.الخاصللاستهلاكالغذاء

المزارعينمنكثيريعملكذلك.الأسواقفيللبيعفائض

بعضهمفيعملدخلهملزيادة،جزئىبدواموظائففي

غيرأو،أحذيةصانعىأوخياطينأونجارينأوحدادين

بدوأميعملونالذينإلىإضافةهذا.الحرفمنذلك

التابعةوالشايالبنمزارعخاصةالكبيرةالمزأرعفرجزئى

الأغنياء.الاراضيلملاك

ويكسبونكينيا،سكانمن3%حواليالرحليشكل

آخرإلىمكانمنويترحلون،المواشيتربيةمنعيشهم

فىعليهايعتمدونالتيلحيواناتهموالماءللمرعىطلبا

الشخصمكانةيقيمونوهمالغذاء.علىالحصول

القبائلأكبرومن.حيواناتمنيملكهمابعددالاجتماعية

بالنحافةأفرادهايتميزالتى،الماسايقبائلكينيافيالرحل

993كينيا

والاعتدادبالاستقلاليةكذلكويشتهرون.القامةوطول

.السلاحاستخدامفيوالمهارة،بالنفس

إقامةعلىكينيافيالريفيةالمناطقسكانيحرص

معظهمأنمنوبالرغم.بينهمفيماللغايةوديةعلاقات

يحرصونفإنهم،عيشهملكعسبالشاقللعملمضطرون

جيرانهم.إلىمنتظمةوديةبزياراتالقيامعلى

إلىسنةكلالريفسكانمنالكينيينمنكثيرينتقل

فىالحضرسكانمعظمويعمل.العملعنبحثاالمدن

الأعمالأو،الحكومةومكاتبوالمصانعالمتاجرفيكينيا

نأالمدنإلىينتقلونالذينالكينيينعلىويتعين.الحرة

العملوأوقاتالسريعالإيقاععلىأنفسهميكيفوا

تلكفىالحياةتميزالتىالشخصيةغيروالعلاقات،المنتظمة

معظمفإن،ذلكمنبالرغمولكن.الحضريةالمناطق

وأقربائهم،أصدقائهممعوثيقةصلاتيقيمونالكينيين

بالزياراتالقيامخلالمنوذلك،الريففييقيمونالذين

منتظمة.بصفةالرسائلوكتابة

.الأسرةحجمكبرعلىكبيرةأهميةالكينيونيعقد

يجعلمماأكتر،أوأطفالستةلديهاالكينيةالأسرمنوكثير

نأإلىبالإضافةهذا.بأطفالهنالعنايةفيمشغولاتالنساء

فىيشاركنالزراعةفيتعملالتيالاسرفىالنساءمعظم

منهنالبعضأنكماوحصادها،المحاصيلزراعةأعمال

الحكومةتعترف.الكبيرةالمزأرعفيجزئيبدواميعملن

النساءتشجعف!لذلك،الجنسينبينبالمساواةالكينية

الأجورذاتالوظائفبعضهنوتولي،التعليمعلى

ولكن،ذلكتحقيقفيالنساءبعضنجحولقد.المرتفعة

فيوالعمل،بالأطفالبالعنايةانشغالأأكثرمعظمهن

يقطكنونالدينالكينيينمنلكثيرالمأوىتوفرالسكنيةالعمائر

منطقةبجوارنيروبىفي)أعلاه(المبى.الحفكريةالمناطقفي

.القدمكرةالأولادفيهايلعب،بالأعشا!مغطاة

الكيي.الريففيتنتشربالقم!المسقوفةالمبالىذاتالريمةاللستوطنات

مننساءأعلاهالصورةفي.الريفيةالمناطقفيكينياسكادمعظبمويعيحق

كينيا.فىالعرقيةالمجموعاتأكبرالكيكويوويمثلاطمالهن،معالكيكويو

-لمء
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هذهلمثلللتأهيلالكافيالوقتلايجدنحيثالزراعة

الوظائف.

فيوالهنودوالأوروبيينالعربمنكينياسكانيعيش

ويعمل.نيروبىمدينةوفىالساحليةالمنطقةفيالغالب

وظائفيحتلونأو،الحرةالأعمالمجالفيمعظمهم

الاجور.عاليةمهنية

فىاشيفسكانمنالكينيينمعظميعي!.الإسكان

أغصانمنحزممنأواللإت،منمبنيةصغيرةمنازل

.الترابمنوأرضياتهابالقم!،ومسقوفةالشجر،

مساكنفىالحضرسكانمنصغيرةنسبةوتعيش

المدنفىالمساكنمنأضوعاهذامثلويوجد.مماثلة

عشوائية.أحياءفىمكدسا

المنازلمنكثيركذلكالكينيةالمدنفيويوجد

بينتتفاوتوهي،والإسمنتبالحجرالمشيدةالحديثة

والمنازل،العاملةالحطقةالكلفةغيرالبسيطةالوحدات

الغنية.للطقاتالمكلفةالشققومبانيالكبيرة

منقمصاناكينيافىالرجالمعظمايرتدي.الملابس

بعضيرتديبينما،قصيرةأوطويلةوسراويل،القطن

الطرازعلىالكاملةالستراتالمدنسكانمنالرجال

وأأغطنامنفساتينفيرتدينالنساءمعظمأما.الغربي

الري!سكانبعضيرتديبينما،وتنوراتخارجيةقمصانا

حوليلفونهاالقماشمنقطعامنهمالرحلخاصة

أجسامهم.

الذرةهوللكينيينالرئيسىالغذاء.والشرابالطعام

حساءمعوتؤكل،عصيدةتطبخثمتطحنالتيالصفراء

عندالسمكأواللحمإليهايضافوقد.الخضراواتمن

مفضلا.شعبئامشروباالجعةوتشكل.الاستطاعة

أطفضلةاالترويحوسائلإحدىالرقصيمثل.الترويح

الرقص،بممارسةالكينيينمعظميستمتعحيثكينيا،فى

الأفلامالترويحوسائلومن.الرأقصةالعروضومشاهدة

السينمادورإلىالسكانيذهبحيثأيضا،السينمائية

فيبعرضهامتنقلةسينمائيةوحداتتقومبينمالمشاهدتها،

منتظم.بشكلالريفيةالمناطق

رياضةأفضلبوصفهاالأولىالمرتبةالقدمكرةتحتل

عنللترويحوالكبارالصغارويلعبها،الكينيينلدى

منكبيرةأعداداالفرقبينالمبارياتتحذببينما،أنفسهم

ألعاب،المفضلةالأخرىالرياضيةالألعابومن.المتفرجين

فىأياتالميدامنكثيراالكينيونالعداؤوننالوقد.القوى

العالمية.المنافسات

الكينيينمن%6ءمنأكثريدين.الديمانات

المذهبإلىهؤلاءث!ثينحووينتمي.بالنصرانية

ويدين.الكاثوليكيالمذهبإلىثلثهمونحو،البروتستانتي

التقليديةالإفريقيةبالديانات،السكانمن%25حوالى

بوجودكذلكوتؤمن،أعلىكائنبوجودتؤمنالتي

علىالتأثيرتستطعأنهايعتقدونالتىالأرواحمنالعديد

منء%نحوفيبلكلددهمالمسلمونأما.الأحداث

اسمكان

لإرسالالأمورأولياءكينيافيالقانونلايلزم.التعليم

!منونالكينيينمنكثيراولكن،المدارسإلىأطفالهم

لأطفالهم.أفضلحياةلتحقيقوسيلةبوصفهالتعليمابأهمية

تعليمهملإكمالالفرصةالأطفالمن8%0نحوويجد

الأقل.اعلىالأولط

كبيرةزيادةتحقيقالحكومةأستطاعتالاستقلالومنذ

المواطنينقبلمنالمتزايدأططلباستجابة،المدارسعددفي

التيالمدارسإلىوبالإضافة.لأطفالهمالتعلي!افرصعلى

مجموعاتأنشأتالبلاد،أنحاءمعظمافيالحكومةتديرها

بهالاتوجدكثيرةأماكنفىخاصةمدارسالمواطنينمن

العونمدأرسالمدارسهذهوتسمى.حكوميةمدارس

باللغةهارامبىكلمةوتعني.هارامبىمدارسأوالذاتى

فيكينيافيمجانىالأولىوالتعليم.التضامنالسواحيلية

الثانويةالمدأرسفيالتلاميذعلىولكن،الحكوميةالمدارس

مدرسية.رسومدفعهارامبيومدارس

ثلاثكينيافييوجد،العاليالتعليممجالوفي

كينياتاوجامعة،نيروبىفيالكينيةالجامعةهىجامعات

إلىإضافة،إلدوريتمدينةفيمويوجامعةنيروبيفي

العالي.للتعليمومعاهدكلياتمنعدد

التماثيلنحتالكينيينمنكثيريمارس.الفنون

مطابخهم،بزخرفةأيضماويقومونوغيرها.الحلىوعمل

،أم639عامالامشقلالسذكيمياىمتزايدااهتمامالالالتعليم

التاريخ.ذلكسذالبلادفىالمدارسم!كثيرإشماءتمحيت
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أيضاالكينيونابتكروقد.فنيةبطريقةالمنزليةوأدواتهم

احتفالاتأثناءيؤدونهارفيعفنيمستوىذاترقصات

والجنائز.والزواجالميلاد

والمناخالسطح

ثلاثإلىوتنقسم2،كم367.058كينيامساحةتبلغ

العساحلية.المداريةالمنطقة-ا:هيمتميزةمناطق

الخصبة.الداخليةالمنطقة3-.الجافةالسهولمنطقة2-

على،الأرضمنضيقشريط.الساحليةالمنطقة

وبحيرأتجميلةشواطئوتضم،الهنديالمحيطساحل

وأشمجار،المانجروفلنباتاتومستنقعات،مالحةساحلية

المطيرةالغاباتمنوقليلا،الأمريكيوالبلاذرالهندجوز

حيثالسنةطوالورطبحارالمنطقةهذهومناخ.الصغيرة

وسقوطم27نحوإلىالحرارةدرجةمتوسطيرتفع

فىخصبةوالتربةسنويا.سم001نحوإلىالأمطار

ممباسا،وتقع.الجنوبفىخاصةالمنطقةهذهأجزاءمعظم

هذاعلىالرئيسىوميناؤهاكينيا،مدنأكبرثانى

الساحل.

الداخل،نحوالساحليةالمنطقةمنتمتد.السهول

منسلسلةوتشكلكينيا،مساحةأرباعثلاثةنحوزتغص

الساحلعلىالبحرمستوىمنتدريجياترتفع،الهضاب

عليهاوتنمو.الداخلفيمتر002.1حواليإلى

أكثرممثلوهي،والحشائشالكثيفةوالنباتاتالشجيرات

فىالأمطارسقوطيتراوححيثكينيا.فيجفافاالمناطق

سنويا.سم7هإلى52بينماأجزائهامعظم

يسودهاواسعةمنطقةمنهاالشماليالجزءفىوتوجد

سم52عنفيهاالأمطارسقوطويقل.صحراويشبهمناخ

سنويا.

حسبيتفاوتفإنهالحرارةدرجاتمتوسطأما

المنخفضةالأماكنفىم27بينماويتراوح،الارتفاع

المرتفعة.الأماكنفيم16و

كينيا،فيسكاناالمناطقأقلمنالسهولمنطقة

منسكانهاوشكون.كبيرةقرىأومدنبهاولاتوجد

المراممطعنبحثا،المنطقةتجوبالرحلمنمجموعات

علىلايساعدالذيالجفافبسببوذلك،لمواشيهموالمياه

مكثف.زراعينشاطقيام

غربىجنوبفيالمرتفعةالأراضىتقع.المرتفعةالمناطق

منوتتكونالبلاد.مساحةرلغمنأقلوتغطيكينيا،

كينياجبليقعالشرقىطرفهاوفى،وتلالوهضابجبال

إلىارتفاعهيصلحيثالبلاد،فينقطةأعلىوهو

إلاإفريقيافيارتفاعاولايفوقهالبحر،سطحفوقمهو991

بركانانهماالجبلانوهذانتنزانيا.فىكيليمنجاروجبل

علىوتحتويكينيامنالغربيالجوبيالجزءفيتقعالمرتفعةالأراضي

مناخهاوجودةتربتهاخصوبةبفضلوتعد،وهضابوأوديةحبال

الصورةفىيبدوالديالرحليعملكينيا.فيالرئيسيةالزراعيةالمنطقة

المرتفعة.الأراضىفيللشايالكميرةالمزارعإحدىفى

وبالرغمالاستواء.خطمنقريباكلاهماويقع.خامدان

الجليدية.والأنهاربالثلجمغطاتانقمتيهمافإنذلكمن

المرتفعة.الأراضيمعظموالحشائشالغاباتوتغطى

كينيا،فيالخصبةالتربةمنجزءأكبرالمنطقةوتضم

منيجعلانبمللزراعةالمناسبوالمنا!،الأرضفخصوبة

ويبلغكينيا.فيالرئيسيةالزراعيةالمنطقةالمرتفعةالأراضى

ويتراوح،م951المنطقةهذهفيالحرارةدرجاتمتوسط

ويعيع!سنويا.سمأ3.إلى001بينماالأمطارسقوط

فيهاوتقع،المرتفعةالأراضيفىكينياسكانمن75%نحو

كينيا.فيمدينةأكبرنيروبي

إلىالمرتفعةالأراضيالعظيمالاخدودوادييقهسم

الذيالعميقالواديهذاويحتوي.وغربيشرقى:قسمين

إلىالشمالمنإفريقياشرقيمنالأكبرالجزءيقطع

.القارةفيخصوبةالأراضىأنواعأكثرعلىالجنوب

هماكينيا،فيالرئيسيانالنهران.والبحيراتالأنهار

ليصبا،المرتفعةالأراضيمنكلاهماوينبعوتانا،اثينهرا

نهرآثىمنالشرقىالجزءويسمى.الهنديالمحيطفي

بحيرةأيضئاتسمىالتيتيركانابحيرةوتغطيجالانا.

،الشمالأقصىفيوتقع2،كم/5046معساحةرودلف

أكبرفكتوريابحيرةوتقعأثيوبيا.إلىالشمالىطرفهاويمتد

الجزءولكنكينيا،منالغربيالطرففيإفريقيافىبحيرة

فكتورياباسمكينيافىتعرفالتىالبحيرةمنالأكبر

البحيرةوتغصوتنزانيا.أوغنداحدودداخليقعنيانزا،

كينيا.في2كم3لأ078نحومنهايقع2كم)48496
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البرية.بحيواناتهاعالمياكينياتشتهر.الحيوانات

الأعدادموطنانسبياالمرتفعةوالأراضيالسهولوتشكل

أضشيتا،وا،والجاموسكالظباء،الرائعةالحيواناتمنكبيرة

،ن!سدأص!صوا،سودلأوا،ءقصا!شالنموروا،فلزراوا،لفيلةوا

تسئبينما،المفتوحةالسهوبتجوبالتيأ!حش،اوحمر

،المياهوتجمعاتالأنهار،افيالنهروأفراسالتماسيح

احجيرةاالطيورمنكبيرةأعدادإلىبالإضافةهذا

أطيورامنالأنواعوعشرات،واللقالقوالنعامأعقبانكا

الزاهية.الألواناذاتالصغيرة

أ!حشيةاالحيواناتمنكبيرةأعداداأنلهيؤسفومما

معهاأصبحتحتى،الماضيةالسنواتخلالقتلتقد

هذهصتكثيرقتلأغدو.بالانقراضمهددةالأنواعبعض

قانونيةتراحيصيحملونصيادينقبلمنالحيوانات

لسارقىضحية،سقطتالحيواناتمعظمولكنللصيد.

أسقرناأواس!أوفىالحائر.الصيديمارسونالذينالصيد

المتنزهاتمرعددبإلشاءالح!صمةقامتالميلاديالعشرين

أصيادينامنلحمايتهاالبريةالحيواناتومحمياتالوطنية

أصيداعلىعامح!بفرضقامتكما،لهمالمرخصغير

أسمياحامنآلافأجاحاويقومنفسها.للغايةأم779عام

اشمرية،الحيواناتومحميات،الوطنيةالمتنزهاتبزيارة

وتصويرها.للتمئبهشاهدتها

قتصادلاا

اشراعةفيهوتمثلناميا،اقتصاداالكينيالاقتصاديعد

تلثصتبأكثرتسهماحيثالرئيسيالاقتصاديالنشاط

منحبرأعدداتستحدمحماالبلاد،فيالاقتصاديالإنتاج

البلاد.فيآخراقتصادينشاطبأيمقارنةالعاملين

!جنيا،فيأهميةتزدادفإنهاالتحويليةالصناعاتأما

الإنتاجخمسبنحوالإنشائيةالصناعاتمعوتسهما

تشمل:التيالخدميةالصناعاتتسهمبينما،الاقتصادي

الجملةوتجارتيوالسياحةوالحكومةالتمويلقطاعات

التعدينقطاعأما.الاقتصاديالإنتاجبقيةبمعظم،والتجزئة

أطقطاعمتروكوهوالكينيالاقتصادفيالأهميةقليلفإنه

والإحراءاتاللوائحمنكثيراتطقالحكومةولكن،الخاص

أضشاط.امنالنوعهذاع!ىالتنظيمية

أخساويباكينيافياشراعيالنشاهـأينقسم.الزراعة

الامحعفاءومحاصيل،النقديةعيلالمحاإنتاجبينتقريبا

المزارعونينتجهاالتىالمحاصيلوهي،المحلىا!لعينت!ى

.الخاصلامعتهلاكهما

الذيال!ت،هوكينيافيالرئيسيالنقديوالمحصول

المحاصيلوتشملالبلاد.عىللدخلمصدرأهميشكل

السكروقصبوالأناناساغطنواالبلاذرالأخرىالنقدية

صناعةفيتستخدمالتي،الحمىوحشيشةوالشاي

صناعةفييستخدمالذيوالسيزال،الحشريةالمبيدات

فهو،المحليالمعيشيالاكتفاءمحصولاتأهمأما.الألياف

يسمىدقيقشكلفيوتطحنتجففالتيأ!همفراءاأ!ذرةا

:الأخرىالمحليالمعيشيالاكتفاءمحصولاتوم!بوشو.

،الحلوةوالبطاطا،والبطاطس،والمنيهوت،والفاصوليا،الموز

المعيشيالاكتفاءمحاصيلصتجزءبيعويتم.والقمح

علىللحصولوالألبانالأدقارلحومإلىإضافة،هذهالمحلى

محدود.نطاقعلىوأممنالنقد

يعملونالتيالمزارعالكينيينالمزارع!!معظميمتلك

صغيرةالمزارعومعظم.الحكومةمنيستأجرونهاأوفيها

النقديةالمحاصيللإنتاجكبيرةمزارعتوجدل!-!و.المساحة

الصغيرةالمزارعمساحاتوتتفاوت.أصشاياوالبنخاصة

مساحاتتتفاوتبينماه!ضارا.2و.ه!ضارمنأق!ب!!

هكتار.2لأ...منوأ!شر04ب!!أس!صيرةاالمزارع

فيبدائيةمعداتأعينييناالمزارعينمعظمويستخدم

الحدلمجةالمعداتاستخدامصىتوسعاهناكأنبيدعملهما،

العشرين.القرنمنالستينياتمنذ

فىالرئيسيةالصناعيةالمنتجاتتشمل.التصنيع

والالاتالمنزليةوالأدواتوالكيميائياتالإسمنت:كينيا

.والمنسوجات،ومنتجاتهوالورق،والسيارات،الخفيفة

كينيا.فيمهماصناعيانشاطاالأغذيةمعالجهوتعد

النفطبتصفيةتقوم،للنفطمصفاةممبسامدينةفيوتوجد

مدينتاهما:كينيافيصناعيينمركزينوأهمالمستورد.

ممبسا.ونيروي

العديدةالمصانعم!واحدوهوليروبيقربالسياراتلتجميعمصنع

وفرتوقدىالعتمرين،القردمنأحشيمياتامدكيميافيإنشاؤهاتمالتى

للكينبيى.العملفرصسكتيراالمصالعهده
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السياحالافويمومكيمياديمهمااقتصاديالشاطاتخلالسياحة

الزرا!تانؤلصويرها.البريةالحيواناتلمشاهدةسنةكلكيميابزيارة

البرية.الحيوالاتمحمياتإحدى!ىتتجوا،ر()اعلاه

ممابأكثرالكينىالاقتصادفيالسياحةتسهم.السياحة

البن.وبيعإنتاجماعداآخرأقتصادينشاطأيبهيسهم

للاستمتاعسابمشويا،6ه.)...منأكثركينياويزور

وخصوصا،الساحليةللمنطقةالجميلةالطبيعيةبالمناظر

رحطتأثناءوتصويرهاالبريةالحيواناتلمشاهدة

003علىالبلادعلىالسياحةتدرهماويزيد.السفاري

السياحيالنشاطيوفركماسنويا.أمريكيدولارمليون

كيني.000.04منلأكثرالعملفرص

المعادنمنالقليلسوىكينيالاتمتلك.التعدين

وفلوريدالصودا،إنتاجفيالتعدينيالنشاطويتركز.الثمينة

وشبه،الكريمةوالأحجار،والملح،البلوريالكالسيوم

الكريمة.

البن،:هيلكينياالرئيسيةالصادرات.الخارجيةالتجارة

:الأخرىالصادراتوتشمل،النفطيةوالمنتجات،والشاي

أما.والسيزالوالأناناس،واللحوموالزهور،،الإسمنمت

والفولاذ،والحديد،،الصناعيةالآلات:فتشمل،الواردات

واليابانإنجلترالكينياالرئيسيونالتجاريونوالشركاء.والنفط

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوألمانيا

304كينيا

والطرقالحديديةالسككتربط.والاتصالاتالنقل

الطرقمعظمولكنكينيا،فيالرئيسيةالمدنبينالمرصوفة

عنالسياراتملكيةتقلبينما.مرصوفةغيرالبلادفي

فيآخرإلىمكانمنالكينبنمنكثيروينتقل.%أ

ماتاتوستسمى،مزدحمةأجرةسياراتأوحافلات

هىوممبالعساوممباسا.نيروبيفيدوليانمطارانويوجد

كذلك.الرئيسيالبحريالميناء

شبكتهاالحكومةتمتلكالتيكينياصوتمحطةتقوم

واللغتينالمحليةباللغاتوتلفازيةإذاعيةبرامجبتقديم

والتلفاز،المذياعأجهزةملكيةأما.والإنجليزيةالسواحيلية

وجهاز،أشخاصممبعةلكلواحدامذياعجهازفتبلغ

ثلاثوتصدر.السكانمن%امنلأقلواحداتلفاز

وواحدةبالإنجليزيةمنهااثنتانكينيا؟فىصحف

بالسواحيلية.

ئاريخيةنبذة

اللآثارأقدمبعضعلىالعلماءعثر.القديمالتاريخ

شرقيفيالعظيمالأخدودواديفيالمعروفةالبشرية

كينيا.منأجزاءذلكفيبماإفريقيا

منأفرادبإجرائهاقامالتيالدراساتبعضدفعتوقد

وعلماءالأنثروبولوجيا(علماءمن)عائلةليكيعائلة

منمجموعاتهناكتكونربمابأنهالاعتقادإلىآخرون

انظر:سنةمليونىمنذالمنطقةهذهاستوطنتقدالبشر

حياةعنالقليلإلاالآنحتىلايعرفولكن.عائلة،ليكي

.سالناهؤلاء

مختلفةمجموعاتبدأتسنة0003حواليومنذ

مختلفةأجزاءمنكينيامنطقةإلىالنزوحفيالناسمن

أدمملافهمالأولىالمجموعاتوهذهإفريقيا.من

والرعىالزراعةيمارسونوكانوا،الحاليينالكينين

والصيد.

علىكينياموقعتسبب.والبرتغاليةالعربيةالسيطرة

روادمنلكثيروقوفمحطةجعلهافيالهنديالمحيط

وقد.والعربوالروماناليونانيينمثلمنالأوائلالبحار

نحومنذالكينيالساحلعلىالنزولفيالعرببدأ

تقريبا.سنة0002

داجامافاسكوالبرتغالىقامام،894عاموفي

الساحلإلىووصلالصال!الرجاءرأسحولبالإبحار

استطاع،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلوفي.الكيني

،العربمنالساحليةالمنطقةعلىالاستيلاءالبرتغاليون

العربولكنكينيا.فىالتجارةمنهائلةأرباحاوحققوا

عشر،السابعالقرنأواخرفيالبرتغاليينهزيمةاستطاعوا

المنطقة.علىالسيطرةواستعادة

،كاص8!-7!

!

حبه!لم!

ا!



كدنيا404

اتحاداتأحدقام،أم887عامفي.البريطانيالحكم

!صينياساح!منجزءباستئجارالبريطانيةالخاصةالأعمال

أم888عامفيوحصلزنزبار،سلطانلسيطرةيخضع

الشرك!باسمامتيازعلىالبريطانيةالحكومةمن

لمالاتحادول!ش،إفريقيالشرقالبريطانيةالإمبراطورية

المنطقة.لاستغلالأعافيةاالأمواليملكيكن

علىنيةاكبريصإالحكومةامشولتأم،598عاموفى

أجلاد،ابقيةعلىسيطرتهابسطتماوسرعان،المنطقة

البريطانية.إفريقياشرقالاتعرفكينياأصبحتحيث

الحديديةالس!سكخطنيابريصاأأكملتأم،109عاموفي

اضيطانيينالواطنينوشجعت.فكتورياوبحيرةممبسابين

يمضوأآكينيا.فيالاستيطانعلىالأوروبيينمنوغيرهم

حجيرةمزارالأوروبي!تامنكثيرأس!حتىطويلوقت

فيها.اطعم!!الأفارقةواستأجرواالبلادشي

الوظفينخلالمنكينياتح!صهـابريطانياوكانت

فيحصلمةأيالأفارقةاللس!طنيكنولم،البريطانيين

ألشاآ،وأالتربيةأ!مجاوفي.الحكمشؤون

فياغائمةاالمدارسنمطعلىمدارسكينيافيالبريطانيون

بلادهم.

الحكميعارضودالكينيونبدأ.البريطانيينمعارضة

وقد.العشرينالقرنمنالأرلعيسياتخلالالبريطانى

فىنيقمنوأالذينالكيكيويو،قبائ!!فىالمعارضةتركزت

فترةخلاأفقرفييعيشونمنهمكثيروكانكينيا.وسط

البريطافط.الحكم

كينيافيمهمةتواريخ

أحزاءمرالبشرم!محتلفةمحموعاتاللإد.قبلالعاشرالقرن

حصييا.فىالاستيطادبدأتالقارةمنأحرى

آلساحلية.الممصمهآعلىالعر!سيطرالمليلاديالثامنالقرنفى

حكم.الميلاديع!ثرالثامنوالقرنالميلاديعشرالسادسالقرنبين

الساحلية.الممطقةالبرتعاليولى

بريطالية.كييامستعمرةأصبحتأم598

الحكمصدالتحركالكييوربدأالعشرينالقرنمنالأربعينياتفي

لي.البريطا

م!بريطاليا.استقلالهاعركيياحصلتأم639

إلريقياشرشمحموعة:أوعداوترانياحجمياكوتأم679

توقفتالمجحوعةولكراضلاتةاا!،شطار،بالتجارةيرلت!وأ

.م7761عامالعط!ع!

سائبهوحلفهاحجيارعيمأولصيحياتاحومواشئيصتوفىم7891

.مويأرابدا!ييل

الترعىالسياسىالحر!رسمياكالوحزبأصمجعأم829

كييا.!يالوحيد

الأحزابامتعددلطاموسفبقيام"ممجيالدمشورعدلم1991

منوغيرهمالكيكويوأنشأأم449عاموفى

الكينيالإفريقىالاتحمادسميسياسياحزبا،الكينيين

جومووأصبح.البريطانيينضدالمعارضةلتنظيم)كاو(،

عامللحزبزعيماالكيكويوقبائلإلىينتميالذيكينياتا

.ام479

نشأتالعشرينالقرنمنالأربعينياتأواخروفى

عليهاأطلقالكيكويومن)كاو(أعضاءب!تسريةحركة

إلىتسعىوكانتماوماواسمالأفارقةوبعضالأوروبيون

مطالبةمع،الأفارقةمنحصينياس!صانبينالاتحادتدعيم

تحسينإلىتهدف،جديدةسياساتبتطبيقالسلطات

البريطانيةالحكومةبدأتأم529عاموفي.الأفارقةحياة

بدأأنبعد،الحركةضدعسكريةإجراءاتتطبيقفى

أعمالبارتكابالوطنيينيسمونأ!ذينأأعضائهابعض

معسكراتفيأعضائها،منالالافوسجست،إرهابية

بينوأسعنطاقعلىأندلعأنالقتاللبثوما.للاعتقال

ا!طنيين.واالح!سومة

كأ،الحصقيادةبتهمةكينياتااتهم،ام39ءعاموفى

كينيافيالقتالواستمركينيا.فينائيةمنطقةفيوسجن

الإحصاءاتفيوردلماووفقا.ام569عامحتى

شخص11)005المواجهاتهذهفيقتلفقد،الرس!ية

من00.2و.آسيويا92وأوروبيا9وهالوطنيينمن

الحكومة.يؤيدونكانواالذينالاخرينالأفارقة

بدأت،العشرينالقرنمنالخمسينياتاخرأروخلال

للأفارقة،بالحكمبالمطالبةكينيافيالعرقيةالمجموعاتكل

المطلب.هذاعلىوافقتأنالبريطانيةا!صمةلبثتوما

لاختيارانتخاباتأجريتأم،619عامفبرأيروفى

الاتحادوهو)كاو(كينياتاحزبفيهافاز،للبرلمانأعضاء

تسلمرفضالحزبولكن)كانو(،ل!سينياالوطنيالإفريقى

البريطانيينولكنكينياتا،جوموعنالإفراجبعدإلااسحلطة

ونتيجة.ام619عامأغسطسفيإلاعنهيفرجوالم

الديمقراطيالإفريقىللاتحادالمنافسالحزبشكللذلك

الحكومة.)كادو(لكينيا

إنجلترامنالاستقلالعلىكينياحصلت.الاستقلال

علىالجديدالدستورونص،أم639عامديسمبر21في

بعدأجريتالتيالانتخاباتوفي.دمشوريةملكيةقيام

للوزراء.رئيساكينياتاوأصبحكانوحزبفاز،الاستقلال

وأصبحجمهوريةإلىكينياتحولت،أم469عاموفى

أسلجمهورية.رئيساكينياتا

كينياتحركت،الاستقلالبعد.الجديدةالدولةبناء

كانالتي،والثقافيةالاقتصاديةالنظماستبدالنحوبسرعة

علىالحكومةاستولتثم،البريطانيالاستعماريطبقها

لغيرالمملوكة،الحرةالأعمالومؤسساتالمزارعمنكثير



كدنياه.،

لأفارقةاغيرأما.للأفارقةجرتهاأأووباعتها،الإفريقيين

سمحفقد،كينيينمواطنينيصبحواأنعلىوافقواالذين

والتعليم،التربيةمجالوفى.بممتلكاتهمبالاحتفاظلهم

الحكومية،المدارسنظامفىسريعاتوسعاالحكومةأجرت

مدارسبإنشاءالمواطنينمنكثيرةمجموعاتقامتكما

يشعرونالكينيينمعظمكان،الاستقلالوعند.خاصة

نحوبهيشعرونمماأكثرالعرقيةمجموعتهمنحوبولاء

كثيربينفوارقوجودإلىبالإضافةهذا،القوميةحكومتهم

أستطاعت،الاستقلالمنذولكن.العرقيةالمجموعاتمن

الشعورتدعيمفيالتقدمبعضتحقيقالكينيةالحكومة

الفرقةعواملمنوالحدالمواطنينبينالقوميبالاعتزاز

بينهم.

حزبدولةكينياأصبحت،السياسيةالناحيةومن

كادوحزبأعضاءحلعندما،أم469عامفيواحد

تم،أم669عاموفيكانو.حزبإلىوانضموا،حزبهم

ولكن)كبو(الكينيالشعباتحادبالمممحزبتكوين

كثيرااتهمأنبعدأم969عامفىبحلهقامكينياتاالرئيس

الثانية،وللمرة.للحكومةمناوئةبأنشطةبالقيامأعضائهمن

منهذايمنعلمولكنواحد،حزبدولةكينياأصبحت

حولتركزتكانو،حزبأعضاءبينشمديدتنافسقيام

.والحزبالقورئاسةفيكينياتايخلفمن

بينالحدودعلىخلافنشأ،بقليلالاستقلالوبعد

بينهما،قتالنشوبفيتسبب،الصومالوجارتهاكينيا

العاموفي.أم679عامالطرفينبينتوقفالقتالولكن

إفريقيا.شرقتجمعوأوغنداوتنزانياكينياكونت،نفسه

الأقطاربينالتجارةلتطويرالمنظمةهذهإنشاءتموقد

لبعضالمضتركةللإدارةترتيباتتتضمنوكانت،الثلاثة

توترأنغير،والمطاراتالحديديةكالسككالمرافق

المنظمةأعمالإنهاءإلىأدىالأعضاءالدولبينالعلاقات

.أم779عام

منالكثيرحققتقدكينياأنمنبالرغم.اليومكينيا

تواجهتزالماأنهاإلا،الاستقلالمنذالاقتصاديالتقدم

فيهاللزراعةالصالحةفالأراضىبمكبيرةمشكلات

سكانهاعددأنكماالبلاد،مساحةخمسلاتتجاوز

الوسائلإيجادإلىالحاجةفإنلذلك،سريعبمعدليتزايد

تحدأكبريكونربماالسكانمنالمتزايدةالأعدأدلإطعام

البلاد.يواجه

كبيرةزيادةتحقيقكينيااستطاعت،الاستقلالومنذ

علىاعتمادهامنللتقليلوالسياحةالصناعةقطاعىفي

اللازمالمالرأسبعضعلىكينياحصلتوقد.الزراعة

ولكن.الأجانبالمستثمرينمنالجديدةالصناعاتلتمويل

لأنهم؟الأجنبيالاستثمارعلىيعترضونالكينيينبعض

نفوذلممارسةالفرصةالأجانبسيعطيذلكأنيعتقدون

التركيزعلىأيضايعترضونأنهمكما،بلادهمفىأكبر

ينفقهماعلىأكثريعتمدالقطرتجعللأنها،السياحةعلى

بينالكينيينبعضويقارنالبلاد.داخلالأجانب

الاستعماريةوالوسائلالجديدةالاقتصاديةالاتجاهات

بوصفهاالاتجاهاتهذه!يدونغيرهمولكن،القديمة

علىالاعتمادوإنهاءالكينىالاقتصادلتحسينوسيلة

خلفه،ام789عامكينياتاالرئيستوفيوعندما.الزراعة

حزبأنمنوبالرغمللبلاد.رئيسامويأرابدانييلنائبه

منذكينيافيالوحيدالسياسيالحزبأصبحكانو

لمالأخرىالأحزابأنإلا،العشرينالقرنمنالستينيات

عامالدستورعدلواالكينيينالقادةولكن.القانونيحظرها

البلاد.فيالوحيدالحزبكانوحزبليجعلوا؟ام829

واضطراباتتظاهراتاندلعتأم099عاممنيوليووفي

ما199عاموفي.التعدديالنظامإلىبالعودةتطالب

وفي.الأحزابمتعددنظامبقياموسمحالدستورعدل

فاز.ورئاسيةنيابيةانتخاباتأجريتأم299عامنهاية

كانوحزبوحصلالرئاسيةالانتخاباتفيمويالرئيس

الكيني.البرلمانمقاعدأغلبعلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الملابسحبلكيميا،إفريقيا

ممبساجومو،كينياتابحيرة،توركانا

لىنيروئلةعا،ليكيبحيرة،فكتوريا

العطمالأخدودواديحركةماو،الماوالكيكيويو

فوعالموعناصر

الحكمنظام-أ

الوطنيةالحكومة-أ

المحليةالحكومة-ب

السيامحيةالأوضاع-ج

السكان-2

العرقيةوأصولهمالسكانعدد-أ

اللغاتب

الحياةأنماط-ج

لإس!صادا-د

الملابسهـ

والمناخالسطح-3

الساحليةالمنطقة

السهول-ب

المرتفعةالمناطق-ج

لاقتصادا-4

الزراعة-أ

لتصنيعا-ب

حةلسياا-ج

تاريخيةنبذة-5

المحاكم-د

المسلحةالقواتهـ-

والشرابالطعام-و

الترول-ز

ناتيالدا-ح

لتعليما-ط

الفنون-ي

لبحيراتواالانهار-د

ناتلحيوااهـ-

ينالتعد-د

الخارجيةالتحارةهـ-

والاتصالاتالنقل-و
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أسئلة

؟أ!لاداسالحموبياحزء!ىالكيحييرمعظميعيحترياذا-أ

!مأهميةحجمياشأكترالتحهيديةالالتحالاتتعدلماذا-2

العامة؟الاشخابات

حصييا؟دىعرقيةمحموعةأكبرما-3

؟الماوماوم!-4

هارامي؟مدارس!ما-5

ا!صمةأحرخخااقىوالاحتماعيةالاقتصاديةالتعييراتما-6

؟الاستقلالممدالكينية

إىريقيا؟شرشمحموعةصتعرثمادا-7

ثييا؟اقتصاددع!شالريةالحيوالاتتساعد!جى-8

كيميا؟!يالرئيسيةالمحاصيا!ما9

كي!يا؟فيقمةأعلىما-1،

يمميحامدلركانيمخروطكينياجبل.!جيلكيئيا،

من!آأ01مسافةعلىإفريقيابشرقىكينياوسط

جبالأعلىثانيوئعد.ءم9912ارتفاعهويبلغ.نيروبي

تسلة!.الجب!سفوحعلىثلجيةقمموتوجدإفريقيا.

عاملىا،و1أطمرةالجماسيندرماهالفوردالسيرالإنجليزي

.أم998

رئي!أوأ!.م(7811؟-0981)جومو،كينياتا

أسدولةاأصبحتعندماأم664عامالحكماتسلمل!صنيا.

حجنيااقتصادطور.وشاتهحتىرئيساوعمل،جمهورية

والاسيويينوالعربالإفريقي!تمنالسكانووحد

أغوميةاقضيةباسماالمتحدثينالروادمنويعدوالأوروليين،

أواخرمندالإفريقية

.الشرينيات

ودرسنيروبيقربولد

كنيسةبعثاتمدارسفي

لاأوررفىوعاش.أسكتلندا

إئى3191عاممن

معظموقضىأم469

وجهت.إنجلترافيالوقت

-/مايسمىقيادةتهمةإليه

كينياتاجوموانو:ماو.الماولحركة

التهمة،أنكروقد.كينيا

عامحتىحينيامننائيةمنصثهآإلىونفيسجنولكنه

علىكينياحصلتعندما-أم639عاموفي.أم619

حتاباوآلفللدولةوزراءرض!أولأصبح-امستقلالها

.أم389عامكينياجبلمواجهةفىبعنوان

الكينا،شمجرةقلفمنتستخرجالطعمامرةمادةالكيئين

وكانت.الأمراضمنغيرهاوالملارياعلاجفيوتستخدم

امتدادعلىتنمومرةلأولمنهااستخرجتالتيالأشمجار

وقد.الجنوبيةأمريكافيالأنديز،أ!لجباالشرقيةالسفوح

قدومقبلدواء،الأشجارهذهلحاءالهنوداستخدم

فيال!صناأشمجاروبدأتعشر.السادسالقرنفي،الأ!مبان

أشجارولكنعشر،التاسعالقرنمشصفخلالالانقراض

خاصةوبصفةوإندونيسيا،أ!ندافيغرستأخرىكينا

.جاوهمنيأتياليومالمستخدمالكينينومعفمأ.جاوه!ى

إصاباتلوقفأساساأممينيناالأطباءاستخدموقد

ولكنه،الإصابةخلالالحمىتراجعإلىصؤديفهو.الملاريا

العديدفيالملارياعلاجفيويستحدم.المرضمنلايشفي

ويسهلرخيصالعقارحيثال!!متوائية،المناطقمن

إحلالالدولمنالعديدفيتمأنهغير.عليهالحصول

والبريماكينوالكلوروكينالأمودياك!تمثلالمصنعةالعقاقير

ال!جن!ت.محل

أكثرولكنهاإنتاجها،شىت!طفةأكترأحاقاقيراوهذه

ضداستخدامهاعندرةخموأوأق!أحجن!ت،امنفعالية

نوعافيتخامفيوجدواالأطباءاأنغيرالملاريا.أنواعمعضمأ

عادلذلكونتيجة.المركبةالحديثةأ!قاقيراميقاوأطلارياامن

ال!جنين.امستخدامإلىأخرىمرةأصباءالأا

دعلاخ!الكيندينعقاريستخدموناليوماالأطباءأ!يزاد!و

نفعروللكيندينوتقويمها.القلبلبضفيمعيمةاختلالات

فيإلاعنهيختل!ولابالكييز،الحاصةال!جميائيةالصيغة

الأطباءويعتقدالجزيء.فيالذراتبهاتنتظمالتيالطريقة

ولهذا.الأجنةفيتشوهاتيسببانقدأص!صندلنواالكين!تأن

العقارين،هذينيتناولنألاينبغيالحواملاسساءافإن،اسمببا

أولآ.الطيبمراجعةبعدإلا

الكينا،الملاريابمبمالقلويشبهالمركبأيضا:ان!

.شجرة

مهمإنجليزيمركز-حجوحداءتطوتعني-!جاردلركيو

ا!للكية.النباتيةالحدائقأيضاوتسمى.أضباتيةاللأبحاث

الحيةالنباتاتمنمجموعةأكبرعلىالحدائقهذهوتحتوي

العال!ا.فيوالمحمية

ريتشموندفيهكتارا021مساحةالحدا!!تشغل

الغربيالجخوليالحزءفيمدينةريتشموندوالتايمز،نهرعلى

الصيني.الباعودةمعبدعليهاويطل.ال!صرىلندنمن

وارتفاعهأدوارعشرةمنالمزخرفالهيكلهذاويتكون

فىبالحدائقالمه!ةالنباتاتمحموعةوضعت.م94

منزلويمنح.الغابةومتحفكزيالمرالمتحم!:متحفين

والبيوت-الزجاجيويلزأميرةمستمبتوهو-النخل

بدأتالتيالنادرةللنباتاتالحمايةأالأخرىاالزجاجية

البراريمما.منبال!نقراض



704كيوتو

منمساحةالثالثجورجالملكقدمأم975عامفي

عاموفيمل!جمة،حديقةبوصفهاكيوحديقةلإقامةالأرض

تفتح.ملكيةهديةالشعبإلىمنهاجزءاقدمأم841

ويومالميلادعيدماعدايومكلللشعبأبوابهاالحدائق

الميلادية.السنةبداية

كيوامشروع.مشروعالهلدروللكي،كلوا

جبالفيأقيمالمائيةالكهرباءلتوليدمشروعالهيدروليكي

أنجزوقدكيوا.نهرمنبععندبأستراليافكتورياشرقىشمال

سهلمنيتجمعالذيوالماء.أم069سنةالمشروع

ويخترق.روكىواديخزانفياحتجازهيتمهايبوجونج

تستقرالتيللقوىمحطاتثلاثجريانهأثناءالمتدفقالماء

هى:الثلاثوالمحطات.بنجاحمنخفضةمستوياتعند

كلوفرثم،وأومئالمحطاتأعلىوهي،كريككايماك

0001847المشروعطاقةوتبلغكيوا.وستهيوالثالثة

.واطكيلو

المحديةدلأنديةعالميةمنظمةالعالمدةالكيوائس

أنديةوهنالك.الاجتماعيةبالخدمةالمهتمينوالنساءللرجال

العالم.جمئأنحاءفيبلدا08منأكثرفيكيوانسية

فعلى.متعددةبطرقالمجتمعال!صيوانسانديةتخدم

المشاريعبمساندةالناديأعضاءيقومالمثالسبيل

لل!عغارالتسهيلاتمنخدماتهاوتمتد.الاجتماعية

العقاقير.امشخداموسوءالكحولعنبرامجإلىوالمسنين

الصميانةفيالكيوانسأنديةأعضاءيساعدكذلك

ذلكويشمل،الاجتماعيةالأعمالفيويشاركون

فيأيضانثمطونوهم.التبرعاتوجمعالسلامةحملات

وحسنالتفاهممبدأنشرأجلمنويعملونالعامةالشؤون

ويمولونالوظيفيبالإرشادالأعضاءويقوم،العالميينالنية

.عامكلعالمىاجتماعويعقد.الشبابيةالأنشطة

ميتشيجانولايةفيدترويتفىالكيوانسأسعست

.أم519سنةالمتحدةبالولايات

فيإيروسويسمىالرومانأساطيرفيالحبإلهكيوليد

الإغريقية.الأساطير

وذبأنهكيوبيدالقدماءوالروماناليونانيونوصف

وحشيةظهرتواحد.انفيوبشوشةوحشيةطبيعة

منعفقدسعابك،الحسناءالأميرةلزوجتهمعاملتهفيكيوبيد

معهايبقىأنورفض،حقيقتهعلىتراهأنزوجتهكيوبيد

كيوبيدكانالليالىإحدىوفي.الظلاميحلعندماإلا

استيقظ.رؤيتهمنلتتمكنمصباحاسابكفأوقدتنائما،

أيضاكيوبيدتصفالأساطيرولكنغاضباوهربكيوبيد

المحبين.شمليجمعوسيمشاببأنه

الإغريقيةالأساطيرفيلكيوبيدالمبكرةالصوركانت

منتصفوفى.وسيمرياضيشابهيئةفيتصورهالقديمة

ذيعاروسيمطفلهيئةفيصورالميلادقبلالرالغالقرن

منأنويعتقد،سهاممنوكنانةقوسايمسكأجنحة

كماالحبحبائلفييسقطكيوبيدسهاممنسهميصيبه

.الأسطورةتزعم

بسيشة.:أيضانظرا

-يرةفىوتقع.اليابانفيالمدنأكبرمنعيولى

منالجزيرةداخلإلىتقريباكم45بعدعلىهونشو،

سكانهاعدديباأوزاكا.الصناعيالمركز

فياليابانعاصمةكيوتوكانت.نسمة3021461.1

منللكثيرمقراوأصبحت،ام868إلى497منالفترة

للبلد.الثقافيةالكنوز

المعابدمنالكثيربهاويوجد،مهمدينىمركزكيوتو

المعابدهذهوتضم(.يابانية)ديانةالشنتووأضرحةالبوذية

المقصورةهناكالمشاهدومن.فنيةأعمالأوالأضرحة

فيتشييدهاوأعيدأم493عامشيدتالتيالذهبية

حكامنوابعا!قوقد.العشرينأغرنامنالخمسينيات

إلىعشرالسالغالقرنمننيجوقلعةفىطوكيوجاواأدصرة

المبانيأحدوكانت.أم!43عاملنيتكيوتوفيالذهبيةالشرفة

حكمتحتالميلاديعثرالرالعالقرنأواخرفىشيدتالتيالكتيرة

وسطالمتمردةوتقعكيوتو.مناليابانحكمتالتيأشيكاحاأسرة

الطميعية.بالمناظرزاخرةحديقة
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عامالإمبراطوريالقصربناءوأعيدعشر.الثامنالقرن

م.497عاممرةلأولشيدقدوكانام،855

فىبماالعاليللتعليمعديدةمؤسساتالمدينةفيتوجد

والمدرسةدوسيساوجامعةالحكوميةكيوتوجامعةذلك

البروتستانتية.

المتقنةالمنسوجاتأصغيرةاالمصانعفىالعمالينتج

أخحصارالمصقوأسةوالتحفالخزفيةوالتحفالصنع

مجالفىالمهاراتوتشكلالمينا.بمادةالمطليةالنحاسية

المدينة.فىالمهمةالصناعاتإحدىوالحياكةالنسج

عامكيوتوفىاليابانعاصمةكاموالإمبراطورأقام

السلامعاصمةوتعنيهيان!صآنذاكوسماها.م497

المدينةوتعنىمياكواليابانيينمعظميسميها.والطمأنينة

وحلت.العاصمةالمدينةوتعنيكيوتوأو،الإمبراطورية

كانصو.أم868عامأصياباناعاصمةكيوتومحلطوكيو

مننجتالتىأ!حيدةاالرئيسيةاليابانيةالمدينةكيوتو

أم(.-459أ)913الثانيةالعالميةالحربخلالالقصف

البعوضة.انظر:.الكيولكس

الطيورمنأنواعثلاثةعلىيطلقاسما!ي

بطيورصلةذاتوهى.أ!يران11تستطعلاالتىالنيوزيلندية

أضعامواالمنقرضةالنيوزيلنديةالموةطيورمثلتطير،لاأخرى

واضحةليستالصلةتلكوأعن.والريةوالشبنموالإمو

-كيويالماووريةالكلمةمنالكيوياسمجاءولقدتماما.

تحدثهالذيوي(-)كيالصفيرإلىتشيروالتيكيوي

الطور.تلكذكور

الكيوي:هىالثلاثةالكيويطيورأنواع.عفالو

الكبير.المنفطوالكيويالصغيرالمنقطوالكيويالبني

طولويترا:حكجم3إلىامنالبنىأمميوياجسمويزن

سم.دءإلىء4بينال!سيروالمنق!أالبنيالنوعينمنكل

21.ءإلىابينوزنهفيتراوح-الصغيرالمنقطالكيويأما

جمئفيوالإناث.سم4هإلى35مابينوطولهكجما

المنقطالكيويأماالذكور.منبقليلحجماأكبرالأنواع

بيضاء.نقطمعوالبنيالرماديبينيجمعفلونه

ثقوبالهاأنكما،مرنةطويلةمناقيرالكيويلطيور

الشبيهالطويلالريمقأماالمناقير.نهاياتفيضيقةأنفية

الطائريع!تأنهفيحتملالمنقارقاعدةعندالهلبأوبالشعر

داكنةصغيرةأعينالكيويفلطيورليلا،طريقهتحديدعلى

الشمحاستىتستخدم:لهذاجيدأ.الرؤيةمنتمكنهالا

الغذاء.عنالبحثفيوالسمع

الجسمريع!ويخفى،ذيولالكيويلطورليس

منها.فائدةلاالتيالصغيرةأجنحتها

بالليلللغداءوتحرخ،الكثيفةليوريلندااحراشفىتعيمقالكيويطيور

:أنواعثلاثةإلىالبنيةأعيوياطيورتنقسم.التوزيع

نيوزيلندا،منالشماليةالجزيرةعلىمنهاالأولاالنوعيعي!ق

والنوع.الجزيرةتلكفيأش!جوياطيورمنغيرهيوجدولا

طيورهمعظمتعيعثبىحيثالجنوبيةالجزيرةفىيوجدالثاني

ويقتصر.الالبيةالمناطقفيوبعضهافئردلآند،منطقةفي

.ستيوارتجزيرةعلىالطيورهذهمنالثالثالنوعوجود

فيالغاباتمناطقجميعفيالكيويطيوروتوجد

منحدقدالاحراشوإزالةالعمرانأممنوالجزر،تلك

الكيويطيورتكيفتالأخيرةالسنواتوفيانتشارها.

المناطقفيالحياةمعالشماليةالجزيرةفيالموجودةالبنية

.الوعرةالزراعيةوالأراضيالمستزرعة

تهديد-الانحتى-الكيويطيورقاومتوقد

بأنواعوفتكتبيئتهاإلىجلبتالتيالمفترسةالحيوانات

أخطرالكلابوتعدالجزر.فىتطيرلاالتيالأخرىالطيور

الأوروبيينوصولساعدوقدتقريبا.الكيويطيوريهددما

الختلفة-المزرعةحيواناتمنأدخلوهوما-نيوزيلنداإلى

بوساطةالإبادةحدإلىالصيدمنالكيويطيورإنقاذعلى

.الماووريأوالأصليينالجزرسكان

الجزرفيفقطليلاالكيويطيورتخرج.العادات

سكانمنالقليلسوىيشاهدهالملذلك،الرئيسية

.الحيوانحدائقفىمنهاالموجودعدانيوزيلندا،

الأحراشفيالطيورهذهأصواتسماعويمكن

أحدفيمختبشةالنهارتقضيماعادةولكنهاأحيانا،

وهي،ستيوارتجزيرةفيرؤيتهايمكنومبرلكالجحور.

سريعا،الجريالكيويطيوروتستطيعالنهار.خلالتتغذى

.بشدةبمخالبهابالرفسنفسهاعنتدافعكما
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طريقعنالغذاءعنالكيويطيورتبحثالغذاء.

المتحللةالأخشاببقايافيالمرنةالطويلةبمناقيرهاالحفر

علىللحصولالجرداءالأراضيفيوحتى،والطحالب

.البريالكرزثماريضاأتأكلكما.والحشراتالديدان

فيبمنقارهيدفعفإنهالديدانعنالكيوييبحثوعندما

بكاملها.ويبتلعهابعنايةالديدانويسحب،التربة

شهرإلىيوليوشمومنالمدةفىالتناسليتم.التناسل

ببعضويبطنه،العصيبعضمنعشهالطائرويصنعفبراير.

يحفرهاحفرةفيأوطبيعيةفجوةفيوذلكالشجر،أوراق

سطحوللبيض.خشبىجذعتحتأومنحدرفىبنفسه

نأويمكن.الخضرةإلىمائلأبيضأو،أبيضولونهلأمع،

بيضيكونوبذلك،جم4ء.إلىالبيضةوزنيصل

حجمه.مثلفىطائريضعهبيضأكبرالكيوي

بالبيضة.وشكلهاحجمهافيشبيهةثمرةالكيو؟

البذورمنبمجموعاتيحيطزمرديأخضرلبوللثمرة

مختلطةفواكهنكهةلهالثمرةولباسموداء.الناعمة

طازجةالناسويتناولها.سيبفيتامينغنيةأنهاكما،لطيفة

المشكلةالفواكهعملفيويستخدمونهاأومعلبةمثلجةأو

طائرباسمالكيويةوسميت.كريموالايسوالفطائر

.الكيويانظر:.الثمرةتشبهه،الكيوييسمىنيوزيلندي

للنباتالمناسبةوالبيئة.كرومهيئةعلىالكيويةتنمو

المنتجةالدولمقدمةفينيوزيلنداوتأتي.المعتدلالمناخهي

وإيطالياالمتحدةالولاياتثمفرنسابعدهاوتأتي،للكيوية

.واليابانوأسبانيا

كما،الصينشرقيجنوبهوللكيويةالأصليالموطن

زراعةوانتشرت.الصينىالكشمشباسمتعرفأنها

القرنبداياتخلالالعالممنأخرىأجزاءفيالثمرة

أوراقلهمتسلقزينةكنباتأيضاالنباتويزرع.العشرين

القلب.بشكلشبيهةدأكنةخضراء

شماليفىتقع.مدنهاوأكبرأوكرانياعاصمةعييف

بالزراعةغنيةمنطقةفيالدنيبرنهرعلىأوكرانياوسط

نسمة.2)000.616سكانهاعدديبلغ.والصناعة

طولعلىعالجرفعلىمنهاالوسطىالمنطقةتقع

يرحباريخهامبانبوجودوشميزالدنيبر،لنهرالغربيةالضفة

مواجهةوفى+الحديثةالمبانيبجانبالوسطىالعصورإلى

وصفوفالصناعيةالمناطقوتمتدأشجار.غابةتوجدالجرف

المدينة.وسطمنالاتجاهاتجميعفىالشعبيةالمساكنمن

الحكيملياروسلافالذهبيةالبوابةالمدينةمعالمومن

الكهوفودير.الميلاديعشرالحاديالقرنفيبنيتالتي

تاريخهيعود،للموتىسراديبشبكةعلىيحتويالذي

تمالميلاديعشرالثامنالقرنوفي.الوسطىالعصورإلى

للعلومأكاديميةبكييفويوجد.مارنسكيقصربناء

.والمسارحالمتاحفمنوالعديدوجامعة

المواصلاتمراكزأكبرمنواحدةكييفومدينة

التصويروألاتالطائراتمصانعهاوتنتج.والصناعة

والساعاتالقياسوأدواتوالأنسجةوالكيميائيات

نهرياميناءالمديخةوتعد.الأخرىالمنتجاتمنوعديدا

الحديدية.السكةخطوططرقوملتقى

كرمةروثمازهور

لكيويةا



كييل041

أسسابعاالقرنمندبكييفالسلاثلثمعباستقر

خلالرتحارئا.مركزاحصييف!وازدهرتتقريباالميلادي

الأولى.اروسيادوأ!ةعاصمةأصبحتالتاسئالميلاديالقرن

المراحصصتكييفكانتالميلاديعشرالثانيالقرنوفي

دمرم0421عاموشيوثقافيا.تحارياالكبيرةالأوروبية

أعيدتمأهميتها.وفقدتالمدينةأجزاءمعظمالمغولالغزاة

حكماتحتودخلت.الميلاديعشرالرالغالقرنفيبناؤها

واكتسبت،الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبولنديين

سيص!إتهاروسياامشعادتو،ودينيثقافيكمركزأهميتها

.الميلاديعشرالسابعالقرنفيعليها

حمهوريةعاصمةثييفأصبحتأم349عامفى

أحسولمحييتي،اأ!لاتحادالتابعةالاتهـا!صيةالسوفييتيةأوكرانيا

دمرتا(أ459-م1)963الثانيةالعالميةالحربوفي

أ!قت.اذأسكمنذدهارالأاوعاودت.أخرىمرةبشدة

الاتحادشىحدثأسذيااطتفتتونتيجةأم،199عاموفي

وأبدتا!متقلاائهاأوكرانياجمهوريةأعلنت،السوفييتي

لمالفدراليال!صالاتحادمنحراجزءالتصبحاستعدادها

السوشييتي.بالاتحاديسمىكان

يبلغألمانيا.شمالىفيوميناءكبيرةساحليةمدينةكييل

نهايةمنأصقربتملا.نسمة682.452س!!الهاعدد

البلطيقبحرتربطالتى،كييللقناةاششرقىأطرفا

إلىالسفنمنكثيركييلقناةفيويسير.الشمالببحر

الصناعيةالأنشطةوتشتملأ!سويد.واويجإارالدنمارك

تصنئوعمليات،السفنبناءعلىأسلمدينةالأخرى

وإنتاج،والالات،الخزفوصناعة،والطباعة،السمك

وتعدم665عامكييلمدينةتألسست.القياسأدوات

جامعةخلالمنالبحريللتدرلبمهمامركزا

شملزويغ-ولايةعاصمةوهي.ألبرختكريستيار

هولستالن.

أدولفالكونتيدعىألمانينبيلكييلمدينةأسصر

العالميةالحربوفي.الميلاديعشرالتالثأغرنافياشابع

ضمديد.لتدميركييلتعرضتأم(459-1)963أصانيةا

التجاريةفمراكزها؟حديثنمطعلىهابناؤاعيدث!ا

فقطللمشاةحصصتلشوارعهاالاقتصاديةومناطقها

منهاالقديمالقسمويشتمل.المدنلتخطهيطنموذجاوتعد

الثقافية.الخدماتمنأعديداعلى
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